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SAMMANFATTNING: 

Den här undersökningen syftar till att svara på huruvida arbetsförmedlare anser 

arbetsförmedlingen som officiell institution behövs. Vidare undersöks arbetsmiljö, 

stress, stressorer och arbetsförmedlares bedömning av sin egen arbetsinsats. 

Undersökningen är kvantitativ och i form av enkät. Studien är begränsad till 

Gävleborgs län. Undersökningen bygger på 3 enkäter Arbetsförmedlares syn på sin 

arbetsinsats (ASSA) samt Percieved Stress Scale (PSS) och Hospital Anxiety and 

Depression Scale (HAD). Samtliga på vald arbetsplats med yrkestiteln 

arbetsförmedlare erbjöds att delta i undersökningen, totalt var det 31 personer som 

deltog. Undersökningen visar att tidspress är en stor stressor för arbetsförmedlare men 

vissa buffrar finns, så som socialt stöd och utbildning. PSS-resultat har jämförts 

individuellt mot HAD-resultaten och ett bekymmersamt resultat framkom, samtliga 

deltagare (10 %) som påvisar nedstämdhet har även mild till måttlig ångest och är 

stressade. Majoriteten av arbetsförmedlarna anser att arbetsförmedlingen behövs och 

är viktig för det svenska folket men endast hälften värderar sitt arbete som viktigare än 

det arbete rekryterings- och bemanningsföretag utför. Den ekonomiska kontrollen 

arbetsförmedlingen utövar ses inte som positiv och de arbetsmarknadspolitiska 

åtgärderna anses förslappa de arbetssökande. Slutledningen blir att 

arbetsförmedlingens roll i dagens samhälle är något utspelad. 
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Förord 

 

Jag vill tacka alla de som varit delaktiga i den här undersökningen, utan den fina responsen skulle det här 

arbetet inte kunnat genomföras  

 

Vidare vill jag tacka min sambo för hans stöd och hjälp som bollplank, det kan inte ha varit lätt alla gånger. 

Din hjälp är ovärderlig. Tack Anna för ditt intresse och din hjälp med finputsning och tack Ulf Engqvist för 

handledningen som varit till stor hjälp och jag är glad att vi har kunnat genomföra det här projektet med 

hjälp av det moderna tekniska undret e-post.  
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INLEDNING 

 

Utgångspunkten i det här arbetet är arbetsförmedlare och hur de själva bedömer sin(a) arbetsinsats(er), 

deras fysiska och psykiska arbetsmiljö och hur de uppfattar arbetsförmedlingen. Vidare undersöks och 

diskuteras dessa huvudsakliga problemområden utifrån ett work-stress perspektiv. Work-stress är 

arbetsrelaterad stress och kan delas in i olika stressorer så som tidsbrist eller brist på kontroll. Om en 

människa utsätts för en stressor reagerar hennes kropp med en fysisk stressreaktion. Vid långvarig utsatthet 

för stress kan depression utvecklas. Min uppfattning vid inledandet av den här undersökningen är att det är 

stressfyllt att förmedla arbeten och att situationen för arbetsförmedlare troligtvis inte har blivit bättre i och 

med uppmärksamheten i media. En del av intresset för den här undersökningen är att utreda huruvida det 

finns en koppling mellan arbetsmiljö och stress på arbetsförmedlingen, därav utgår den här undersökningen 

inte från en enkät utan från tre. Den första är författad för det här ändamålet och undersöker bedömning av 

arbetsinsats, fysisk och psykisk arbetsmiljö, stressorer och uppfattning av arbetsförmedlingen. De andra två 

enkäterna undersöker huruvida respondenterna upplever sig stressade och om de lider av depression 

och/eller ångest. Utöver stressperspektivet har Bergeskogs (2006) PM från Sveriges Riksdags 

Utredningstjänst - Dnr 2006:0112 legat till grund för utredningen. Bergeskog (2006) har undersökt 

arbetsförmedlingen och antal förmedlade arbeten per arbetsförmedlare under år 2005. Han ger även en 

definition av vad arbetsförmedlare är, nämligen ett samlande begrepp för den personal på den offentliga 

arbetsförmedlingen och som har personlig kontakt med arbetssökande och arbetsgivare. Som 

arbetsförmedlare finns flera olika funktioner vilka periodvis har benämnts med olika namn, exempelvis 

platsförmedlare, vägledare, informatörer etc. Förutom arbetsförmedlare som finns på den offentliga 

arbetsförmedlingens olika lokalkontor finns idag även arbetsförmedlingspersonal centralt på 

Arbetsmarknadsstyrelsen som handhar telefonärenden som ett alternativ till besök på något kontor. 

Debatten i media är tidvis het om hur effektiva arbetsförmedlare faktiskt är. Statistik från utredningstjänsten 

visar siffror från 2000 på 2,5 förmedlat arbete per arbetsförmedlare och år och från 2003 på 1 förmedlat 

arbete per arbetsförmedlare och år. Med förmedlat arbete menas här att arbetsförmedlaren har varit först att 

informera den nyanställde om tjänsten och tjänsten skall vara osubventionerad. Att tjänsten är 

osubventionerad innebär att arbetsgivaren inte får någon ekonomiskt lättnad vid tillsättning av tjänsten.  

 

Då siffrorna baseras på att en arbetsförmedlare skall ha varit först att ge information om det nya jobbet är 

det ej likvärdigt om en arbetsförmedlare kopplas in i ett senare skede och är ej medtaget i statistiken. De här 

siffrorna som producerats för utredningstjänsten har fått mycket uppmärksamhet i media och lett till 

offentlig kritik av arbetsförmedlingen. Ett av de kontor som synts i media är Östermalms kontor där Anders 

Samuelsson intervjuats av Aftonbladet (2006-04-03) av denna anledning. Samuelsson säger att han inte vet 

var de har fått de siffrorna ifrån och att de på hans kontor under januari förmedlade cirka 110 arbeten på 20 

arbetsförmedlare. Samuelsson säger vidare att han inte tycker utredningen känns rätt eller riktig. Debatterna 

i media lider tyvärr av samma problem som återkommer i den här undersökningen, det finns inga nyare 

siffror gällande just antal förmedlade arbeten än från 2003 för att kunna ge ett aktuellt underlag. 

 

Prognoserna enligt Arbetsmarknadsutsikterna för Gävleborgs län till utgången av år 2007 (Lyrén 2006) 

anger att den öppna arbetslösheten kommer öka väsentligt under 2007. Dock minskar antalet sysselsatta i 
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arbetsmarknadspolitiska åtgärder på grund av nya politiska direktiv. Likväl bedömer Länsarbetsnämnden att 

antalet sysselsatta i länet bör öka med 800 fler personer till hösten 2007 jämfört med 2006 (Lyrén 2006).  

 

Statistikenhetens sammanställning Arbetslösa samt i program med aktivitetsstöd antal samt i procent av 

arbetskraften (2007-02-08) rapporterar 9177 arbetslösa i Gävleborgs län, vilket motsvarar 6,9 % under 

januari 2007. Motsvarande siffror för 2006 är 10325 eller 7,8 %. Gävleborgs län har enbart en svag ökning av 

sysselsättningsgrad jämfört med hela landet (Israelsson et al. 2006). Obalanstalet jämnas ut i och med att de 

arbetsmarknadspolitiska programmen minskar (Obalanstal = arbetslösa + deltagare i 

arbetsmarknadspolitiska program). Trenden visar på att antalet arbetslösa minskar, ändock kvarstår 

problemet med att allt fler går ut i öppen arbetslöshet.   

 

På regional nivå har bristen på lämplig arbetskraft ökat sedan senaste prognostillfälle men arbetsgivare som 

anmäler lediga jobb till arbetsförmedlingen uppger, i 9 fall av 10 att de hittar ledig arbetskraft. Bedömningen 

från Arbetsmarknadsstyrelsen (AMS) är dock att det successivt under 2007 kommer att vara trögare att öka 

sysselsättningen i den takt arbetsgivare önskar. En del av det problemet består i att den tillgängliga 

arbetskraften saknar lämplig utbildning (Israelsson et al. 2006).  

 

Utbildningssystemet, gällande gymnasienivå samt yrkesutbildningar har inte den dimensionering och 

inriktning som arbetsmarknaden kräver. Prognosen från Arbetsmarknadsutsikterna för år 2007 (Israelsson 

et al. 2006) visar även på att många av de nytillträdda på arbetsmarknaden under 2007 kommer att ha svårt 

att snabbt komma in i arbete. Några särskilt utsatta grupper är korttidsutbildade ungdomar, kvinnor med 

kort utbildning, funktionshindrade med nedsatt arbetsförmåga och utomeuropeiskt födda. De personer som 

ingår i de grupperna förväntas ha svårare att finna lösningar på sin arbetsmarknadssituation under 2007 och 

många av dem förväntas även att gå in i öppen arbetslöshet.  

 

I dag finns många vägar att söka ny anställning till exempel via rekryteringsföretag som Monster, Manpower 

eller Proffice. Många företag, som till exempel IKEA och Ericsson, ger även allmänheten möjlighet att 

registrera sig med CV och personligt brev på deras hemsidor för att de på så vis ska kunna söka ny 

arbetskraft när behovet uppstår. Arbetsförmedlingen är enbart en av många vägar att söka nytt arbete. I 

ljuset av utvecklingen av rekryterings- och bemanningsföretagen har arbetsförmedlingens betydelse i 

matchningsprocessen mellan arbetssökande och arbetsgivare granskats av Riksrevisionen (RiR 2006:22). 

Några problem framkom, bland annat att det är svårt att få fram entydiga mått på arbetsförmedlingens 

betydelse då de inte redovisar någon årligt inkommande information om matchningsprocessen. Emellertid 

finns ett antal indikationer på att arbetsförmedlingen har en relativt måttlig inverkan på 

matchningsprocessen. Detta gäller både för att driva en effektiv verksamhet och den mer direkta inverkan på 

processen genom platsförmedlingsarbete. 

 

Problemformulering  

 

Socialt arbete kommer i många olika former och varianter, det kan därför vara svårt att tydligt avgränsa vad 

som är socialt arbete och vad som inte är socialt arbete. Boyd et al. (2003) använder termen Human Services 

som ibland kallas direkt personrelaterade arbeten. Direkt personrelaterade arbeten innebär att den 
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huvudsakliga uppgiften är att förändra klienten fysisk eller psykiskt, så som till exempel sjuksköterskor, 

kuratorer, lärare och socialarbetare (Boyd et al. 2003). Det enda vi kan vara säkra på är att allt socialt arbete 

är att interagera med människor. Som arbetsförmedlare skall du ha ett handledande förhållningssätt, du 

skall kunna utreda människors individuella förhållanden och förutsättningar, leda aktiviteter, stödja och 

motivera klienter och ansvara för uppföljning, ge vägledning samt rehabilitera de klienter som har behov av 

särskilda stödinsatser. Kort sagt, du ska som arbetsförmedlare interagera med klienter och förändra 

situationen för dem.  

 

Vid varje tillfälle som jag i sociala sammanhang fört arbetsförmedlingen och arbetsförmedlare på tal under 

det senaste två åren har jag mött aggressiva uttalanden och förakt för det arbete som arbetsförmedlare utför. 

När siffrorna för antal förmedlade arbeten/arbetsförmedlare och år redovisades i media ökade vad jag 

uppfattar som ett allmänt ogillande av arbetsförmedlingen. Arbetsförmedlarens roll är omväxlande men i 

samhället kan det kanske vara så att den rollen är på väg att förändras då det traditionella arbetet med att 

förmedla arbeten inte längre är begränsat till den officiella arbetsförmedlingen. Olika rekryterings- och 

bemanningsföretag tar numera plats på marknaden med företag som Monster, Manpower och Proffice vilka 

samtliga har gjort eller gör reklam för sig i media så som i tidningar, på Internet eller på TV. Sveriges 

Riksdags Utredningstjänst visar på låga siffror av förmedlade arbeten per arbetsförmedlare och år. Där 

påvisas även svårigheten med att utreda effektiviteten med arbetsförmedlingen då de inte regelbundet 

rapporterar in uppgifter om till exempel matchning. I media diskuteras hur effektiva arbetsförmedlare 

verkligen är och mina funderingar är om arbetsförmedlingen så som vi känner den idag är förlegad? Är 

arbetsförmedlingen enbart en institution för att kontrollera de arbetssökande eller fyller arbetsförmedlingen 

fortfarande ett syfte för det svenska folket? Arbetsförmedlingen är en stor arbetsplats med en uppgift som 

kan tyckas otacksam när privata företag konkurrerar med dem. Så hur ser arbetsförmedlare själva på sin 

arbetssituation? Är de nöjda med sin arbetsplats? Anser de att den officiella arbetsförmedlingen fortfarande 

fyller ett syfte och gagnar det svenska folket? I mina ögon verkar det vara stressfyllda tider för 

arbetsförmedlarna och av den anledningen vill jag även undersöka hur stressade arbetsförmedlare är. För att 

testa hypotesen har jag delat in frågorna i underkategorier:  

 

• Trivsel på arbetsplatsen 

• Trivsel i arbetsgruppen 

• Tillfredsställelse i arbetet 

• Bedömning av egen arbetsinsats  

• Kontroll och inflytande på arbetsplatsen 

• Tidspress  

• Uppfattning av arbetsförmedlingen 

 

Syfte  

 

Att undersöka arbetsförmedlares syn på arbetsförmedlingen som institution, dess arbetsmiljö samt deras 

uppfattning av sin egen arbetsinsats.  
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Frågeställning 

 

Problemformulering och syfte genererar följande frågeställningar: 

 

• Anser arbetsförmedlare att den officiella arbetsförmedlingen behövs?  

• Hur är arbetsmiljön på arbetsförmedlingen?  

• Är stress i arbetet vanligt förekommande?  

• Hur bedömer arbetsförmedlare sin egen arbetsinsats? 

• Vilka stressorer förekommer i arbetet? 
 

Tidigare forskning  

 

Work-stress, eller arbetsrelaterad stress, är det begrepp som kopplar arbetsrelaterad stress med fysisk och 

psykisk ohälsa, det är kopplingen mellan stressorer och ohälsa (Fortes-Ferreira et al. 2006). Work-stress har 

genererat stora mängder forskning under de senaste 40 åren (Knudsen, 2006) men för den här 

undersökningen är mängden applicerbar forskning inte lika vid. Arbetsförmedlare som yrkeskategori är inte 

förekommande i forskningen, dock finns det andra undersökningar där Human Service (socialtjänst och 

liknande) yrken är fokus. Sammanhanget mellan work-stress och mental ohälsa har studerats ibland annat 

Storbritannien (Chen, Cherry & McDonald. 2006) där syftet var att studera arbetsrelaterad mental ohälsa 

eftersom forskare där lagt märke till att detta ohälsotal i synnerhet tycks öka. Undersökningen är baserad på 

uppgifter lämnade av läkare och psykiatrer som arbetar för företag som tillhandahåller sjukförsäkring där det 

ingår att få träffa läkare och/eller psykiatrer. Det innebär att cirka 13 % av Storbritanniens arbetsstyrka är 

representerad i studien. Läkarna ombads rapportera de nyligen diagnosticerade fall som de kliniskt dömt 

vara hänförande av patientens arbete, därtill ombads de rapportera patientens yrke. Psykiatrerna ombads 

rapportera in alla fall av arbetsrelaterad ohälsa och specificera typ av sjukdom, till exempel arbetsrelaterad 

stress, ångest/depression, psykotisk episod eller bruk av narkotiska preparat. Båda grupper rapporterar att 

den dominerande diagnosen är ångest och/eller depression med 72 % av diagnoserna från psykiatrer och 60 

% av diagnoserna från läkarna. Ungefär en fjärdedel av de nya episoderna (oavsett diagnos) rapporterades 

vara påskyndade av inneboende faktorer i arbetet där en för hög arbetsbelastning var den anledning mest 

angiven. Olika mönster av sjukdomar framkom för olika typer av yrkesområden och för fackmän, präster och 

chefer rapporterades en högre andel sjukdomsfall av ångest/depression än för andra yrkesområden. Höga 

siffror fanns även inom hälsa- och sjukvård samt socialtjänst. Analys av påskyndande händelser antyder att 

mycket av ohälsan var associerad med faktorer som kan botas via förändringar av arbetskrav i relation till 

arbetarnas kapacitet. Slutledningen i den här undersökningen är att generellt kan det dock sägas att 

hanterandet av mental ohälsa kräver både en adaption av arbetsplatsen så att den möter befogade 

förväntningar och prestationsförmågor hos arbetarna och för arbetarna att öka, genom träning och kognitiv 

terapi och kapaciteten att hantera arbetskraven. 

 

Vidare visar Manzoni och Eisner (2006) på att uppfattad work-stress, otillfredsställelse i arbetet, 

oengagemang och utbrändhet är relaterade till varandra. Däremot är otillfredsställelse i arbetet och 

oengagemang relativt tidiga stresskonsekvenser emedan utbrändhet markerar slutet på en lång process av 

misslyckad coping av uppfattad stress och representerar därmed en långtidskonsekvens. 
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Gottlieb, Holahan och Mackie (2001) ser på sambandet mellan Employee Involement - EI (att öka 

färdigheter och kunskap, dela med sig av information, redistribuera makt och belöna prestationer) 

Management Practices och mental hälsa som antyder att management practices som fokuserar på EI 

principen medverkar till att minska nivåer av depression hos anställda. De menar att detta troligtvis uppstår 

indirekt av EI som påverkar känsla av sammanhang – KASAM (Antonowsky, 1991), genom effekterna av 

KASAM på upplevd work-stress och genom den kombinerade effekten av dessa variabler på depression. 

KASAM agerar här som en möjlig förmedlare av relationerna emellan arbetsmiljö, work-stress och 

depression.  

 

Fortes-Ferreira et al. (2006) påvisar i sin undersökning att arbetsrelaterade stressorer korrelerar positivt 

med psykisk oro och psykosomatiska besvär: ju högre arbetsstressor-poäng desto högre andel psykisk oro 

och psykosomatiska besvär rapporterades. Studien visar även på att tillfredsställelse i arbetet korrelerar 

negativt med arbetsrelaterade stressorer, psykosomatiska besvär och psykisk oro.  

 

Stress  

 

Stress är en kroppslig reaktion på en situation som uppfattas som potentiellt störande eller hotande. Oavsett 

vad som utlöser stressreaktionen utlöser den samma negativa reaktioner i kroppen. Stress har många orsaker 

men här redovisas enbart de som är relevanta i undersökningen. Dessa är understimulering av arbete 

(monotoni), svagt socialt stöd, ringa inflytande över arbetsuppgifter, svåra livsförändringar, oförutsägbarhet, 

överstimulering (hinner inte med allt som ska göras), krav utan inflytande eller kontroll och splittrade 

uppgifter utan tid för återhämtning (FASS 2006). 

 

Symtom på stress kan vara både kroppsliga och känslomässiga. Kroppsliga reaktioner är bland andra 

sömnrubbningar, spänningar som ger värk i muskler och leder, huvudvärk och försämrat immunförsvar. 

Bland känslomässiga reaktioner finner vi känsla av utmattning och stor trötthet, ängslan, rädsla, nervositet, 

nedsatt koncentrationsförmåga och tilltagande svårighet att fatta beslut. Långvarig stress kan leda till 

depression och i vissa fall kan känslomässig stress framkalla psykotiska genombrott och även mano-

depressiv sjukdom (FASS 2006).  

 

Stressorer 

 

Samlingsnamnet för de faktorer som orsakar stress är stressorer. Eysenck (2000) ger en sammanställning av 

dessa stressorer vilka redovisas här nedan. Flera forskare skriver om samma faktorer exempelvis G. Fahlen, 

R. Peter och A. Knutsson (2004) och F. Jones och G. Kinman (2005) vilka är överens om de flesta av 

punkterna. Stressorerna är här återgivna enligt Eysenck (2000). 

 

Fysiska stressorer:  

• Buller, smuts, hetta, vibrationer, kemiska substanser,  

• Risker och faror 
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Arbetsrelaterade stressorer:  

• Tidspress (kvantitativ överbelastning) 

• För komplexa arbetsuppgifter (kvalitativ överbelastning)  

• Monotoni (kvalitativt underutnyttjande) 

• För lite att göra (kvantitativt underutnyttjande) 

• Störningar (till exempel att en maskin går sönder) 

 

Roll- och positionsstressorer:  

• Oklara rollkrav 

• Rollkonflikter 

• Ansvar för människor 

 

Karriärstressorer:  

• För snabb karriär (hinner inte sätta sig in i arbetsuppgifterna) 

• För långsam eller ingen karriär 

• Otrygghet (risk för uppsägning) 

 

Socialastressorer 

• Dåliga relationer till kolleger, chefer, underställda och kunder 

• Mobbning och trakasserier 

 

Tidsstressorer:  

• Nattarbete och skiftarbete 

• Udda arbetstider och dålig schemaläggning av skift 

 

Boyd et al. (2003) påtalar i vikten av tillgängligt stöd i arbetet. Ett bristande socialt stöd, faktiskt eller 

uppfattat, på arbetsplatsen är relaterat till överbelastning. I motsats kan ett starkt socialt stöd verka som en 

buffert vid andra belastningar. En stressor som är unik för socialt arbete är klientrelaterade stressorer vilket i 

korthet innebär klienter som påverkar arbetaren negativt genom verbal aggressivitet, allt för höga krav och 

liknande. En buffert för den typen av stressor är tillgänglighet till lämplig klientfokuserad träning så att 

arbetaren där kan tillgodogöra sig kunskaper för att skydda sitt eget välmående.  

 

Work-stress  

 

Work-stress, eller arbetsrelaterad stress, är det begrepp som kopplar arbetsrelaterad stress och fysisk och 

psykisk ohälsa. Det är kopplingen mellan stressorer och ohälsa (Fortes-Ferreira et al. 2006). 
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Depression 

 

Definieras som en ”folksjukdom” som cirka varannan kvinna och var fjärde man någon gång i livet kommer 

att drabbas av. Det finns flera olika typer av depression men gemensamt för samtliga är att den drabbade 

erfar en djup sänkning av stämningsläget (FASS 2006). 

 

För egentlig depression gäller att patienten skall uppfylla vissa av följande diagnoskrav:  

Patienten skall ha minst 5 av följande symtom under en period av 2 veckor, något av symtomen 

nedstämdhet, klart minskat intresse eller minskad glädje måste alltid finnas med.  

1. Nedstämdhet 

2. Klart minskat intresse eller minskad glädje 

3. Betydande viktnedgång eller viktuppgång (mer än 5 % per månad).  

4. Sömnstörning varje natt 

5. Psykomotorisk agitation (oroligt beteende) eller hämning. 

6. Svaghetskänsla eller brist på energi 

7. Känslor av värdelöshet eller skuldkänslor 

8. Minskad tanke- eller koncentrationsförmåga eller obeslutsamhet 

9. Återkommande tankar på döden, återkommande självmordstankar, -planer, -försök   

 

Symtomen uppfyller inte kriterierna för blandepisod mani/depression. 

Symtomen orsakar ett lidande eller försämrad funktion i arbetet, socialt eller i andra viktiga avseenden. 

Symtomen beror inte på några direkta effekter av något ämne som missbrukas. 

Vid en sorgereaktion skall symtomen ha förekommit under längre än 2 månader efter en närståendes 

bortgång eller annan händelse som påverkar patienten psykiskt och karaktäriseras av påtaglig 

funktionsförsämring, sjuklig upptagenhet av att känna sig värdelös, självmordstankar, psykotiska symtom 

(det vill säga att individen ser/hör/känner/upplever saker som inte finns) eller psykomotorisk hämning (det 

vill säga rör sig långsamt, nedsatt ansiktsmotorik med mera). (FASS 2006) 

 

Utredning för depression sker enbart genom samtal, det finns inget test som i sig kan bekräfta eller 

dementera om en person har en depression. Däremot finns olika verktyg att ta till hjälp för att på ett 

strukturerat sätt samtala om en persons mående. Bland annat kan man använda sig av skattningsskalor som 

personen får fylla i antingen själv eller i samtal med personal på till exempel sjukhus. En sådan skala är 

Hospital Anxiety and Depression Scale – HAD. HAD finns tillgänglig på www.contactus.org för en direkt 

självskattning på Internet eller www.deprimerad.net (FASS 2006).   

 

Ångest 

 

Ångest är en oro eller ängslan som är obefogad med hänsyn till den aktuella situationen. Vissa ångesttillstånd 

är primära och beror på ångestsjukdom. En sekundär orsak kan vara långvariga stresstillstånd och ångest är 

ofta ett symtom på underliggande depressionssjukdom (FASS 2006).  
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Psykosocial arbetsmiljö  

 

Psykosocial arbetsmiljö är förhållandet mellan den sociala arbetsmiljön och individen. Det innefattar i stort 

sett allt på arbetsplatsen som har med psykisk hälsa att göra så som hur vi trivs med våra arbetskamrater, 

hur meningsfyllt vi finner vårt arbete, hur stort inflytande vi har över vår situation och vilka möjligheter som 

finns för personlig utveckling (Arbetsmiljöupplysningen 2007-04-10). 

 

Intern utbildning av arbetsförmedlare 

 

Alla nyanställda på arbetsförmedlingen genomgår en intern basutbildning som i det första steget syftar till 

att ge individen kunskaper om arbetsförmedlingens uppdrag, mål och medel och klargöra villkoren för att 

arbeta i en politiskt styrd verksamhet. Efter det steget skall den nyanställde kunna se sambandet mellan sin 

dagliga arbetsinsats och den större helheten i uppdraget som arbetsförmedlingen utför. Andra steget klargör 

myndighetsrollen, tjänsteutbudet och det professionella arbetssättet. Tredje steget syftar till att deltagaren 

skall kunna arbeta i enlighet med arbetsförmedlingens generella metod och möta arbetsgivare i behov av 

arbetsförmedlingens tjänster. En grund i samtalsmetodik ges och i steg fyra fördjupas båda dessa kunskaper. 

I femte steget fördjupas kunskaperna i att göra uppföljningar av överenskommelser mellan 

arbetsförmedlingen och arbetssökanden. Här fördjupas kunskaperna i samtalsmetodik baserat på olika 

inriktningar (Arbetsmarknadsverket 2005).  

 

 

 10 



METOD OCH MATERIAL 

 

Metodval  

 

Jag har för den här undersökningen valt att använda mig av ett kvantitativt tillvägagångssätt då syftet är att 

undersöka ett större antal personers uppfattningar. Av den anledningen används enkät för att kunna samla 

in data från flera personer samtidigt. Fördelen med att använda enkät i en undersökning är att alla deltagare 

svarar på samma frågor, nackdelen är att frågorna blir sårbara för tolkningar som författaren inte avsett. Fler 

fördelar med kvantitativ metod är att insamlad data lätt kan sammanställas och metoden är särskilt 

användbar när det är viktigt att kunna återge data i form av siffror. Kvantitativ metod innebär även att 

forskaren använder sig av ett större underlag än vid kvalitativa undersökningar. Andra nackdelar kan vara att 

vissa deltagare inte svarar på alla frågor då de till exempel uppfattar frågorna som irrelevanta för sin 

situation eller uppfattar dem som alltför känsliga. Ytterligare en nackdel är att materialet blir väldigt styrt, 

det går inte att ändra på en fråga halvvägs igenom undersökningen. Det är därför viktigt att formulera 

frågorna väl och gärna testa dem på en provgrupp innan enkäten skickas ut till den faktiska grupp som skall 

delta. Generellt kan sägas att en kvantitativ undersökning ger information som är vid medan kvalitativa 

undersökningar ger djup information (Eliasson. A, 2006).  

 

Frågorna rör stress och arbetsmiljö, därför är ett work-stress-perspektiv (arbetsrelaterad stress) applicerbart 

och även depression. Då stress är en reaktion som har flera olika orsaker och symptom används en enkät för 

att undersöka trivsel med arbetet och arbetsplatsen enligt de kategorierna ovan samt två enkäter för att 

undersöka stress och depression.  

 

AMS publicerar mycket material på sin hemsida (www.ams.se) vilken ligger till grund för utredningen. 

Utöver det har information inhämtats via databasen CSA Social Sciences och universitetsbiblioteket - 

Mittuniversitetet Östersund samt Stadsbiblioteket Gävle. Även Google Scholar har använts för att söka 

material. Tre enkäter har använts vid insamling av data, se mer nedan.  

 

Avgränsningar 

 

Arbetet begränsas till Gävleborgs län av närhetsskäl. Ytterligare begränsning har gjorts genom att använda 

enbart en arbetsplats som urval vid undersökningen. Inga vidare begränsningar har gjorts då termen 

”arbetsförmedlare” är väldigt vid vad gäller typ av arbetsuppgifter och det föreligger inget behov av att 

begränsa undersökningen vad gäller typ av arbetsuppgift. Tvärtom kan det vara intressant att se om det 

föreligger några skillnader i uppfattning av arbetsförmedlingen som institution beroende på arbetsuppgift. 

Enbart arbetsförmedlares syn på arbetsförmedlingen undersöks då det för den här undersökningen skulle bli 

en för stor uppgift att jämföra med arbetssökandes syn på arbetsförmedlingen.  

 

Urval  

 

När en arbetsplats valts ut kontaktades verksamhetsansvarig via telefon och gavs en kort introduktion till 

undersökningen och dess syfte. Sedan skickades ett mail till verksamhetsansvarig med en närmare 

 11 



beskrivning av syftet med undersökningen, hur data kommer att användas och hur lång tid det skulle 

förväntas ta att genomföra enkäterna för dem som väljer att delta. Därefter gav verksamhetsansvarig ut 

informationen till samtliga med titeln arbetsförmedlare på arbetsplatsen. Arbetsförmedlarna har sedan 

själva valt om de vill delta eller ej och jag har informerats om hur många som anmält sitt intresse. Alla 

respondenter är frivilliga. Enkäterna lämnades sedan ut till vald arbetsförmedling med instruktioner för 

genomförande samt tidsramar för inlämning. Verksamhetsansvarig har varit behjälplig i arbetet med 

utdelning och insamling av enkäter. Med enkäterna följde instruktioner om att de skall returneras till 

verksamhetsansvarig i förslutna kuvert. Verksamhetsansvarig som varit behjälplig vid hanterandet av 

enkäterna har ej läst eller besvarat någon enkät.  

 

På arbetsplatsen finns cirka 70 arbetsförmedlare anställda, av dessa anmälde sig 42 personer intresserade av 

att delta i undersökningen. Av de 42 var det slutligen 31 personer som deltog i undersökningen. Av etiska 

skäl har 3 enkäter uteslutits ur undersökningen då de returnerades utan kuvert eller i ej förslutna kuvert. Det 

ger ett bortfall av 14 personer eller 33.3 %.  

 

Etiska överväganden 

 

Forskningsetiska principer inom humanistiskt och samhällsvetenskaplig forskning (Vetenskapsrådet, 1990) 

ger råd och vägledning om etik inom forskning. Två huvudsakliga principer är (1) forskningskravet som 

innebär bland annat att kunskaper skall utvecklas och fördjupas men det får inte ske på bekostnad av (2) 

individens skydd. Individsskyddskravet är utgångspunkten för forskningsetiska överväganden och innebär 

att den forskning som skall bedrivas inte får utsätta individen för fysisk eller psykisk skada, förödmjukelse 

eller kränkning och inte heller får forskningen utsätta individen för otillbörlig insyn i livsförhållanden eller 

liknande. Dessa två krav måste vägas mot varandra då inget av kraven är helt absoluta. Vid dessa 

avvägningar skall nyttan av forskningen vägas mot individens krav på skydd.  

 

Individskyddskravet är konkretiserat i fyra allmänna huvudkrav: informationskravet, samtyckeskravet, 

konfidentialitetskravet och nyttjandekravet. Dessa innebär i korthet att deltagare i en undersökning skall ges 

information om vilken uppgift de fyller i projektet och villkor för deltagande. De skall upplysas om att 

deltagandet är frivilligt och om rätten att avbryta deltagande när som helst i undersökningen. Samtycke skall 

inhämtas, detta kan ske innan undersökningen påbörjas eller i samband med undersökningen beroende på 

typ av undersökning. I vissa fall skall samtycke inhämtas från föräldrar eller vårdnadshavare. Om en 

deltagare väljer att avbryta får detta inte medfölja några negativa konsekvenser för denne. Vid vissa etiskt 

känsliga undersökningar är det av vikt att all personal i forskningsprojektet undertecknar en förbindelse om 

tystnadsplikt gällande etiskt känsliga uppgifter om enskilda identifierbara individer. Uppgifter som kan leda 

till identifikation av enskilda individer skall antecknas, lagras och avrapporteras på ett sådant sätt att 

enskilda inte kan identifieras av utomstående. Slutligen gäller att uppgifter insamlade för forskning inte får 

användas eller lånas ut för kommersiellt bruk eller andra icke-vetenskapliga syften. Inte heller får sådana 

uppgifter användas för att fatta beslut som direkt påverkar den enskilde (så som vård och tvångsintagning). 

Undantag gäller om individen medgiver till att uppgifterna lämnas vidare (Vetenskapsrådet, 1990).  
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Enkäterna i den här undersökningen syftar till att undersöka individens inställning till arbetet, arbetsplatsen 

samt nivå av stress, depression och ångest. Vid utdelning av enkäter medföljde ett introduktionsbrev där de 

svarande bland annat fick veta att ”Resultaten kommer att redovisas i grupp, det går alltså inte att utläsa en 

enskild individs svar”. Enkäterna delas ut av ansvarig för verksamheten på aktuell arbetsförmedling och 

lämnas in till samma person. Respondenterna lämnar in sin enkät i ett igenklistrat omärkt kuvert. Till varje 

enkät medföljde ett introduktionsbrev (se bilaga 1) där det framgår vad resultatet skall användas till. För att 

försvåra för utomstående att identifiera vilken arbetsförmedling som deltagit i undersökningen har namnet 

på ansvarig för verksamheten tagits bort ur introduktionsbrevet i bilagan. Alla deltagare är anonyma och 

enkäterna har efter kodning förstörts. Resultaten har enbarts använts i den här undersökningen.   

 

Varje svarande har vid kodning slumpvis tilldelats ett nummer. Svarande ombads att uppge arbetsuppgift 

men då många enbart angav ”arbetsförmedlare” ger det inte tillräckligt underlag för att kunna dra några 

slutsatser om stressnivåer baserat på arbetsuppgift. Inte heller är det möjligt att använda arbetsuppgift som 

underlag för en gruppredovisning då det är så få som svarat på den frågan.   

 

Statistiska metoder  

 

I den här undersökningen används beskrivande statistik. Ett reliabilitetstest är utfört för att så långt som 

möjligt säkra kvalitén på enkäten som använts i undersökningen. Reliabilitetstestet är utfört i SPSS för 

Windows version 15.0.0 (Release 6 september, 2006) genom att räkna ut vilken koefficient enkäten har 

enligt Cronbachs Alpha. Deltagarna har svarat på totalt 3 enkäter och samtliga har analyserats var för sig.  

 

Cronbachs Alpha (ą ) mäter intern konsistens, genomsnittlig intern korrelation mellan kriteriefrågor i 

samma skala.  

ą  >/0.70 (.70 eller mer) är tillfredsställande god reliabilitet för mätningar på individnivå.  

ą  >/0.50 (.50 eller mer) är acceptabel för mätningar på gruppnivå. 

Siffran anger hur stor del av enkäten som kan anses vara tillförlitlig, ą 0.70 innebär att 70 % av enkäten är 

tillförlitligt men även att 30 % ej är tillförlitligt. Ett högre ą är alltså att föredra (Gerdner, 2007-03-01). 

 

”Arbetsförmedlares syn på sin arbetsinsats” har en koefficient enligt Cronbachs alpha på .76. Koefficient för 

PSS och HAD är .82 respektive 1.00, kraven för reliabilitet på individnivå är en koefficient på minst .70. 

 

För att analysera datan i enkäterna används SPSS som hjälp för att räkna ut medelvärde, median och 

standardavvikelse. Därefter räknades genomsnittligt medelvärde, median och standardavvikelse ut för de 

grupper av frågor som tillsammans besvarar en av underkategorierna från problemformuleringen, se tabell 

under resultat.  

 

Resultatet redovisas huvudsakligen i löpande text i stället för tabellform då jag (författaren) anser det lättare 

att kommentera resulatet under de omständigheterna.  
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Enkäter  

 

Hospital Anxiety and Depression Scale  

 

Hospital Anxiety and Depression Scale (HAD) är utarbetad för användning i somatisk vård och i primärvård. 

HAD (ofta felaktigt förkortat HADS) är ett självskattningsformulär där respondenten direkt kan 

sammanställa sitt resultat och få svar på om hon eller han lider av ångest eller depression och eventuell grad 

av sjukdom. Formuläret används ofta som stöd för undersökningssamtal på sjukhus. Syftet att använda HAD 

i den här undersökningen är att få en överblick av det allmänna psykiska hälsotillståndet hos varje deltagare. 

HAD är utvecklad av AS. Zigmond och RP. Snaith (1983) och översattes till Svenska av J. Lisspers, A. Nygren 

och E. Söderman (1997)  

 

En sökning på Medline för ”Hospital Anxiety and Depression Scale” ger totalt 1342 träffar. Vid en 

begränsning enligt följande: All Adult: 19+ years, Clinical Trial, Practice Guideline, Randomized Controlled 

Trial, Controlled Clinical Trial, Evaluation Studies, Validation Studies, Humans ger 341 träffar. FASS, 

Farmaceutiska Specialiteter i Sverige, som finns i bokform samt på Internet är en källa till kunskap om 

läkemedel men där finns även beskrivningar och information, sammanställt av praktiserande läkare, om 

vanliga sjukdomar. I FASS definition av depression anges en länk till www.deprimerad.net där HAD-skalan 

används för att undersöka eventuell depression eller ångest. På www.deprimerad.net hänvisas även till Owe 

Bodlund som har skrivit flera artiklar bland annat för Läkartidningen där HAD-skalan presenteras. 

www.deprimerad.net uppger även att HAD-skalan har ett gott rykte bland allmänläkare, psykiatriker och 

psykologer.  

 

Percieved Stress Scale (PSS)  

 

PSS är även det är ett självskattningsformulär, detta avsett att mäta stress. PSS utvecklades av S. Cohen, T. 

Kamarck och R. Mermelstein (1983) och presenterades i Journal of Health and Social Behavior vol. 24. PSS 

mäter till viss del vilka situationer i ens liv som uppfattas som stressfyllda. PSS är designat för att användas 

där deltagarna har en utbildningsnivå av minst högstadium (förf. översättning.). Cohen, Kamarck och 

Mermelstein visar på att PSS ger adekvat intern konsistens och test-retest reliabilitet med en koefficient 

enligt Cronbachs alpha på .84, .85 och .86 i vardera av de tre undersökningar som de genomförde. Cohen, 

Kamarck och Mermelstein drar inga slutsatser om vilka resultat som skall anses visa på att deltagarna är 

stressade utan visar endast på att PSS kan ses som ett medel för att värdera om människor är i riskzon för en 

klinisk störning. M. Eskin och D. Parr (1996) introducerade PSS på svenska och genomförde en reliabilitets- 

och validitetsstudie. Denna studie visade på hög reliabilitet och validitet. Dock genomfördes inte något test-

retest för den svenska versionen. Eskin och Parr uppger en Cronbachs alpha koefficient på .82 vilket väl 

motsvarar resultaten (om ej de samma) av den engelska versionen. Vid sammanställning av resultat räknas 

fråga 4, 5, 6, 7, 9, 10 och 13 omvänt.  
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Arbetsförmedlares syn på sin arbetsinsats (ASSA) 

 

Utöver PSS och HAD användes även en ny, av författaren skriven, enkät avsedd att undersöka 

respondenternas trivsel på arbetsplatsen, i arbetsgruppen, tillfredsställelse i arbetet, bedömning av egen 

arbetsinsats, tidspress, uppfattning av arbetsförmedlingen samt kontroll och inflytande. Till hjälp för att 

skriva den enkäten har inspiration hämtats ur Arbete och Stress (Agervold, M 2001)  

 

Enkäten är designad så att deltagarna svarar på ett påstående gällande deras egen uppfattning av sin 

situation, exempelvis: ”Vi har gott samarbete i arbetsgruppen.” Frågorna besvaras på en skala av 1 Stämmer 

Inte Alls till 10 Stämmer Mycket Väl, syftet att använda en skala på 1-10 är för att ge en mer nyanserad 

svarsfrekvens. För att säkra reliabilitet så långt det är möjligt i den nya enkäten har flera frågor ställts 

gällande samma område. Varje område efterfrågas i både positiv och negativ bemärkelse dock inte direkt 

efter varandra, frågorna agerar då som kontrollfrågor mot varandra. Frågorna är fria från dubbla negationer 

och så konkret skrivna som möjligt för att undvika felaktiga tolkningar så långt är möjligt. Minst en fråga ur 

varje område, undantaget trivsel på arbetsplatsen, är omvänd för att agera kontrollfråga. Frågorna är skrivna 

utan inbördes ordning. Frågor 8, 10, 24, 27, 29, 30, 31 är kontrollfrågor. Då kontrollfrågorna är negativa 

kodas de omvänt.  
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RESULTAT 

 

Kontrollfrågorna som är negativa i jämförelse med övriga frågor i sin kategori är kodade omvänt så att 

medelvärde, median och standardavvikelse kan användas på en gång utan vidare omräkning. Genomsnitt av 

resultaten för varje kategori är som följer: 

 

TABELL 1 

Medelvärde   Median Standardavvikelse 

Trivsel på arbetsplatsen   8,20   8,50  1,68 

Trivsel i arbetsgruppen   8,51   8,80  1,49 

Tillfredsställelse i arbetet   8,41   8,75  1,46 

Bedömning av egen arbetsinsats 7,65   8,25  2,37 

Tidspress   6,47  7,00  2,68 

Uppfattning av Arbetsförmedlingen 7,31   7,85  2,37 

Kontroll och inflytande  7,86   8,12  1,94 

 

Resultaten som presenteras här är baserade på extrema värden, det vill säga höga värden och/eller låga 

värden. Syftet med det är att belysa de vars åsikter är starka och bestämda då de ger en klarare bild över 

arbetsförmedlarnas situation. Jag valt att utgå från medelvärde och median för varje kategori av frågor för att 

på så vis räkna ut vad som bör klassificeras som höga värden för varje enskild kategori.De värden som anses 

höga är därmed de som överstiger medelvärde och median. Av den anledningen varierar värdena något från 

kategori till kategori. 

 

Tidspress 

 

Den här analysen utgår ifrån de tre högsta värdena, det vill säga 8, 9 och 10 då medelvärdet för kategorin 

tidspress är 6,47 och median 7,00. Den här kategorin frågor avser att mäta stress och är därför negativ i sin 

utformning. Låga siffror betraktas som positivt i den här kategorin.  

 

Jag har gott om tid att utföra mina uppgifter och har ofta tid över för annat avser att mäta tidspress, frågan 

är en kontrollfråga och är därmed omvänt kodad. Frågan så som den är kodad lyder alltså Jag har inte 

tillräcklig tid att utföra mina uppgifter och har sällan tid för annat. Medelvärde och median är för båda 

7,00 och standardavvikelse 2,30. 42,8 % har angivit värde 8 eller högre.   

 

Jag upplever att mina klienter behöver mer tid av mig än jag kan ge dem. Medelvärde är 7,25 och median 

8,00 och standardavvikelse 3,27. 64,3 % av respondenterna har angivit ett värde på 8 eller högre.  

 

Jag har ofta svårt att hinna med alla mina arbetsuppgifter. Medelvärde och median är 5,82 respektive 6,00 

och standardavvikelse 2,49. 21,4 % angav ett värde på 8 eller mer.   
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Trivsel på arbetsplatsen och Trivsel i arbetsgruppen 

 

Kategorierna trivsel på arbetsplatsen och trivsel i arbetsgruppen presenteras gemensamt då 

frågeställningarna är lika varandra och gemensamt ger de en bättre bild än var för sig.  

 

Genomsnittligt medelvärde och median för de båda kategorierna är 8,35 samt 8,65. Därav anges 9 och 10 

som höga värden för analysen då de överstiger medelvärde och median. 

 

Jag upplever att min fysiska arbetsmiljö är god (bekväm stol, bra bord, bra belysning etc.) ger ett allmänt 

mått av den fysiska arbetsmiljön. Medelvärde är 8,78 och median 9.00 samt standardavvikelse på 1,49. 

Värde 9 och 10 är angivet av 71,4 % av de svarande.  

 

Jag deltar i den sociala gemenskapen på min arbetsplats mäter förvisso enbart om respondenterna deltar, 

inte huruvida de önskar att de fick deltaga eller eventuella önskemål om att inte deltaga. Medelvärde 7,46, 

median 8,00 och standardavvikelse 1,93. 64,3 % angav värde 9 eller högre.  

 

Jag känner mig isolerad på min arbetsplats mäter till skillnad från föregående fråga en känsla hos 

respondenten. Eftersom frågan är negativ i sin betydelse är svaren omvänt kodade. Syftet med frågan är 

därmed att mäta gemenskap. Frågan blir alltså jag känner mig inte isolerad på min arbetsplats och på den 

frågan är medelvärdet 9,39 och median 10,00 samt standardavvikelse 1,22. 89,3 % av respondenterna angav 

värde 9 eller högre.  

 

Jag stöttar mina kollegor när de har problem. Medelvärde 9,39, median 10.00 och standardavvikelse 0,84. 

71,5 % av respondenterna angav värde 9 eller högre.  

 

Jag får stöd av mina kollegor när jag behöver det avser att mäta det upplevda stödet för att kunna 

kontrollera detta mot frågan ovan. Medelvärde är 8,67, median 9,00 och standardavvikelse 1,27. 64 % avgav 

ett värde på 9 eller högre.  

 

VI har gott samarbete i gruppen med medelvärde 7,89, median 8,00 och standardavvikelse 2,19. 46,5 % av 

de svarande har angivit värde 9 eller högre. 14,3 % anser dock att samarbetet är bristfälligt då de angivit 

värden från 2 till 4.  

 

Jag trivs väldigt bra på mitt jobb. Medelvärde och median på frågan är 8,28 respektive 9,00 och 

standardavvikelse 1,67. 53,6 % av respondenterna har angivit värde 9. 

 

Jag tycker om att gå till jobbet efter helgen. Medelvärde för frågan är 7,71 och median 8,00 samt 

standardavvikelse 1,65. 32,2 % av respondenterna angav värde 9 eller högre.  

 

Min chef behandlar mig rättvist och juste. Frågan avser att mäta den allmänna uppfattningen om chefen. 

Om det är den högsta chefen eller närmaste chef är inte angivet och det är inte heller väsentligt för frågan. 
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Medelvärde är 8,03 och median 8,00 samt standardavvikelse 1,91. 42,9 % av de svarande angav ett värde på 

9 eller mer.  

 

Tillfredsställelse i arbetet  

 

Genomsnittligt medelvärde på 8,41 samt median på 8,75 därmed är värde 9 och 10 höga värden.  

 

Mitt arbete är mycket tillfredsställande för mig.  Medelvärde 7,89, median på 8,00 och standardavvikelse 

1,42. 35,7 % av respondenterna angav värde 9 eller högre.  

 

Jag trivs väldigt väl med mitt arbete har medelvärde 8,50, median 9,00 och standardavvikelse 1,29. 60,7 % 

angav värde 9 eller högre.  

 

Mitt arbete är mycket intressant. Medelvärde 8,67, median 9,00 och standardavvikelse 1,18. 53,6 % angav 

värde 9 eller högre.  

 

Jag känner mig uttråkad av mina arbetsuppgifter är omvänt kodad och fungerar som en kontrollfråga. 

Frågan lyder alltså jag är inte uttråkad av mina arbetsuppgifter med ett medelvärde på 8,57, median 9,00 

och standardavvikelse 1,98. 71,5 % av respondenterna angav värde 9 eller högre.  

 

Bedömning av egen arbetsinsats 

 

Genomsnittligt medelvärde och median för kategorin är 7,65 respektive 8,25, höga värden är därmed 9 och 

10.  

 

Jag är oftast nöjd med min arbetsinsats per klient är ett självkontrollerande mått med ett medelvärde på 

7,75 och median 8,00 samt standardavvikelse 2,35. 42,9 % av de svarande angav värde 9 eller högre. 3,6 % 

har ej svarat på frågan och 3, 6 % angav värde 1 stämmer inte alls.  

 

Jag känner att jag utför ett gott arbete för mina klienter. Medelvärde 7,25 och median 8,00 samt 

standardavvikelse 2,53. 32,2 % av de svarande angav värde 9 eller högre, 7,1 % har ej svarat på frågan.  

 

Om jag har en klient som är ointresserad av att ta aktiv del i att söka ny sysselsättning kan jag oftast 

motivera honom/henne att bli aktivt deltagande genererade ett medelvärde på 7,39, median 8,00 och 

standardavvikelse 2,39. 28,6 % av de svarande angav ett värde på 9 eller mer. 7,1 % har ej svarat på frågan.  

 

Det arbete jag utför har ringa betydelse för arbetssökande är en kontrollfråga och kodas omvänt. Frågan 

lyder alltså det arbete jag utför har betydelse för arbetssökande. Medelvärde och median är 8,21 respektive 

9,00 och standardavvikelse 2,23. 60,7 % av de svarande angav värde 9 eller högre. 17,9 % har angivit värde 4 

eller lägre.  
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Kontroll och inflytande på arbetsplatsen 

 

Genomsnittligt medelvärde och median för kategorin är 7,86 respektive 8,12. Höga värden är därmed 9 och 

10.  

 

Jag kan själv bestämma hur jag lägger upp min arbetsdag. Medelvärde och median är 7,39 respektive 7,50 

samt standardavvikelse 1,68. 28,5 % av de svarande angav värde 9 eller högre.  

 

Jag får min röst hörd på arbetsplatsen. Medelvärde 8,03, median 8,00 och standardavvikelse 2,15. 46,5 % 

av de svarande anser att de får sin röst hörd och har angivit värde 9 eller högre.  

 

Jag har gott inflytande över min arbetssituation. Medelvärde och median 7,28 respektive 7,00 och 

standardavvikelse 1,80. 21,4 % av de svarande anger värde 9 eller högre. 

 

Jag känner mig ofta åsidosatt på arbetsplatsen är en kontrollfråga och som sådan är den omvänt kodad. 

Frågan lyder alltså Jag känner inte mig åsidosatt på arbetsplatsen där medelvärde och median är 8,75 

respektive 10,00 och standardavvikelse 2,13. 75 % av de svarande har angivit värde 9 eller högre. Det innebär 

även att 25 % känner sig åsidosatta i varierande skala med värden angivna på 3 - 8.  

 

Uppfattning av arbetsförmedlingen 

 

Genomsnittligt medelvärde och median för kategorin är 7,31 respektive 7,85. Som höga värden räknas 

därmed 8, 9 och 10.  

 

Det arbete jag utför är viktigare än det arbete bemannings- och rekryteringsföretag utför bedömer den 

generella uppfattningen av arbetet. Arbetsförmedlare har fler uppgifter än att förmedla och matcha arbeten 

men det är en stor del av deras yrke. Medelvärde och median är 7,17 respektive 8,00 och standardavvikelse 

2,94. 57,2 % av respondenterna har angivit värde 8 eller högre. 3,6 % har inte svarat och 7,1 % angav värde 1 

stämmer inte alls.  

 

Arbetsförmedlingens kontroll över arbetssökandes ekonomi är hämmande för individen är en kontrollfråga 

vilket innebär att den är omvänt kodad. Anledningen till den omvända kodningen i det här fallet är för att i 

det generella medelvärdet för kategorin kunna utläsa hur positivt arbetsförmedlare ser på 

arbetsförmedlingen. Frågan alstrade lite kommentarer vid sidan av då några av respondenterna ansåg att de 

inte kontrollerar klienternas ekonomi och visst är det så att de inte har direkt kontroll däremot har de en 

indirekt kontroll då de har skyldighet att anmäla till klientens a-kassa eller socialtjänsthandläggare om denne 

inte söker ett arbete eller deltar i en sysselsättning som arbetsförmedlaren finner lämplig. Om en sådan 

anmälan sker blir klienten utan ersättning. På så vis utövar arbetsförmedlare kontroll över sina klienters 

ekonomi och av det skälet var frågan med i enkäten. Medelvärde och median är 6,32 respektive 7,00 samt 

standardavvikelse 2,76. 42,9 % av respondenterna har angivit ett högt värde.  
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Arbetsmarknadspolitiska åtgärder hjälper arbetssökande att komma igång och bli mer aktiva i sökandet 

efter sysselsättning. Medelvärde och median är 6,46 respektive 7,00 och standardavvikelse 1,97. 35,8 % av 

respondenterna angav värde 8 eller mer. 3,6 % har ej svarat.  

 

Med minskade medel för arbetsmarknadspolitiska åtgärder tvingas fler arbetssökande bli mer aktiva i 

sökandet efter ny sysselsättning. Frågan är avsedd som en direkt kontrollfråga av föregående fråga. 

Medelvärde och median är 7,53 respektive 8,00 och standardavvikelse 2,41. 67,8 % av respondenterna angav 

värde 8 eller högre.  

 

Utan arbetsförmedlingen skulle de som är arbetssökande få svårare att hitta nytt jobb eller annan 

sysselsättning. Medelvärde och median är 7,64 respektive 8,00 samt standardavvikelse 1,98. 64,3 % av 

respondenterna har angivit värde 8 eller högre. 

 

Fler skulle fortsätta vara arbetssökande om inte arbetsförmedlingen fanns. Medelvärde och median är 7,89 

respektive 8,50 och standardavvikelse 2,48. 67,9 % av respondenterna har angivit värde 8 eller högre.   

 

Utan arbetsförmedlingen skulle fler arbetssökande verka mer aktivt för att finna ny sysselsättning är en 

kontrollfråga vilket innebär att den är kodad omvänt. Den positiva versionen av frågan blir 

arbetsförmedlingen hjälper arbetssökanden finna ny sysselsättning. Medelvärde och median är 7,46 

respektive 8,00 och standardavvikelse 2,53. 60,7 % av de svarande angav värde 8 eller högre. 3,6 % har ej 

svarat.  

 

Det är viktigt för det svenska folket att Arbetsförmedlingen finns, ger ett mått på den allmänna åsikten om 

arbetsförmedlingen. Medelvärde och median är 8,17 respektive 8,00 och standardavvikelse 1,74. 71,5 % av de 

svarande angav värde 8 eller högre.  

 

Jag känner att det arbete jag och mina kollegor utför gör skillnad i samhället. Medelvärde och median är 

8,07 respektive 8,00 och standardavvikelse 1,84. 75 % av respondenterna anser att de gör skillnad i 

samhället och har angivit värde 8 eller högre. 3,6 % har angivit värde 3 eller lägre.  

 

Det är bra att de som är arbetssökande måste vara inskrivna på arbetsförmedlingen för att få ekonomisk 

ersättning. Medelvärde och median är 6,35 respektive 8,00 och standardavvikelse 3,47. 53,6 % av 

respondenterna angav värde 8 eller högre. 3,6 % har ej svarat och 24,9 % har angivit värde 3 eller lägre.  
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TABELL 2 

Antal arbetsförmedlare och hur de fördelas över antal arbetade år 

Arbetade år Antal arbetsförmedlare i procent (%) 

1 10,7 % 

3 10,7 % 

5 14,3 % 

6 10,7 % 

8 7,1 % 

9 21,4 % 

10 3,6 % 

>10 21,4 % 

 

PSS och HAD  

 

Högsta möjliga poäng i PSS är 56, hälften av det blir 28. Därmed måste jag utgå ifrån att allt över det bör 

betraktas som höga stressvärden. Dock visar både Cohens et al. och Eskins och Parrs undersökningar 

medelvärden på väsentligt mindre än 28. När Cohen et al. (1983) introducerade PSS fick de medelvärden på 

23,18 och 23,67 för studenterna. För rökarna som deltog i studien överskred dock ej värdena 25.00. 

Cohens et al. undersökning visade på hög korrelation mellan PSS och CES-D (The Center for Epidemiologic 

Studies Depression Scale). CES-D mäter nuvarande nivåer av depressiva symptom. Cohen et al. genomförde 

bland annat en studie av PSS på rökare som deltog i en sluta-rökakurs. Bland rökarna som deltog i studien 

visade det sig att PSS-resultaten korrelerade väl med antal rökta cigaretter per dag, högre PSS-resultat - fler 

cigaretter. Cohen et al. drar inga direkta slutsatser gällande antal poäng i PSS som påvisar stress utan enbart 

att PSS-resultat är högre om den undersökte upplever livet stressfyllt vid tillfället för undersökningen. Av det 

skälet kan jag inte ge exakt antal poäng på vad som är att anse som stress utan måste i det här fallet göra en 

bedömning utifrån det totala antalet poäng i enkäten.  

 

PSS har i den här undersökningen gett ett medelvärde på 20,39 och median 19,00 samt standardavvikelse på 

7,36 med en spridning på 8 till 38 poäng. 21,5 % av respondenterna har PSS-resultat på 28 poäng eller mer 

och 25,1 % med resultat i vad som kan kallas gråzonen med poäng från 21 till 27.  

 

HAD-resultaten är uppdelade i två, då poängsystemet särskiljer frågor som rör ångest och frågor som rör 

depression. HAD-ångest gav medelvärde 4,03, median 3,50 och standardavvikelse på 2,42 med en spridning 

på 0 till 8 poäng. Medelvärde för HAD-depression är 2,71 median 2,00 och standardavvikelse 2,30 med lika 

spridning som HAD-ångest på 0 till 8 poäng.  

 

21,4 % av respondenterna har HAD-ångest-resultat på 7 eller 8 poäng, vilket påvisar mild till måttlig ångest. 

10,7 % har HAD-depression-resultat på 7 eller 8 poäng vilket motsvarar nedstämdhet.  
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Svar på frågeställningar 

 

Anser arbetsförmedlare att den officiella arbetsförmedlingen behövs?  

Drygt hälften, 57,2 % av de tillfrågade arbetsförmedlarna anser att det arbete de utför är viktigare än det 

arbete rekryterings- och bemanningsföretag utför. Fler, 71,5 % anser att det är viktigt för det svenska folket 

att arbetsförmedlingen finns. De anser att man på arbetsförmedlingen hjälper arbetssökanden finna ny 

sysselsättning och att det arbete de utför gör skillnad i samhället. Likaså anser ungefär hälften av 

arbetsförmedlarna att det är negativt för de arbetssökande att arbetsförmedlingen kontrollerar deras 

ekonomi. Majoriteten anser även att de arbetsmarknadspolitiska åtgärderna är hämmande för individen då 

de gör att de som är arbetssökande blir mindre aktiva i att söka ny sysselsättning.  

 

Är stress i arbetet vanligt förekommande?  

Nära hälften (46,8 %) av arbetsförmedlarna uppvisar PSS-resultat på 21 eller mer, 21 poäng motsvarar 

medelvärdet och är ej ett högt resultat men det bör nämnas för att få en överskådlig bild. Det innebär alltså 

att 53,2 % av arbetsförmedlarna inte är stressade. Det betyder vidare att av dem som har poäng på 21 eller 

mer är det endast de som har 28 poäng och uppåt som kan klassificeras som stressade. Av respondenterna 

har 21,6 % PSS-resultat på 28 poäng eller mer. För att göra resultaten tydligare har de även fått fylla i HAD-

enkäten för att se om eventuell stress även lett till depressiva tillstånd. Av samtliga deltagare är det 14,4 % av 

de med PSS-resultat som påvisar stress som har HAD-resultat på 7 till 10 poäng vilket innebär att de har 

mild till måttlig ångest och/eller är nedstämda. Ingen av deltagarna har poäng som överstiger 10 på endera 

HAD-skalan vilket innebär att eventuella symptom ej är så allvarliga i dagsläget. Skulle de däremot 

försämras bör läkarhjälp sökas.  

 

Hur är arbetsmiljön på arbetsförmedlingen?  

Den fysiska arbetsmiljön uppfattas av majoriteten av arbetsförmedlarna som bra, de har funktionella 

arbetsytor, tillräcklig belysning etc. Den psykosociala arbetsmiljön ser lite annorlunda ut. Enbart 64 % av 

arbetsförmedlarna känner sig stöttade av sina kollegor när de behöver det. Samarbete i grupp är bristfälligt 

då mindre än hälften (46,5 %) av arbetsförmedlarna anser att de har ett gott samarbete. Än färre (42,9 %) av 

deltagarna känner sig rättvist och juste behandlade av chefen. Det innebär att majoriteten av deltagarna 

känner sig orättvist behandlade.  

 

Hur bedömer arbetsförmedlare sin egen arbetsinsats? 

Mindre än hälften, ungefär 40 % av arbetsförmedlarna är oftast nöjda med sin egen arbetsinsats. Endast 32,2 

% anser att de utför ett gott arbete för sina klienter och 28,6 % anser att de kan motivera inaktiva klienter till 

att bli mer aktiva i sökandet efter sysselsättning. Däremot anser majoriteten av arbetsförmedlarna (60,7 %) 

att deras arbete har betydelse för arbetssökande.  

 

Vilka stressorer förekommer i arbetet? 

Tidspress är en arbetsrelaterad stressor vilken tycks vara ett problem för flertalet arbetsförmedlare. Av de 

svarande som angivit värde 8 eller mer för frågorna under kategorin tidspress återfinns 10,7 % av de 

svarande under alla tre frågorna och samtliga uppvisar ett PSS resultat som överstiger medelvärde och 

median med i genomsnitt 14,2 % respektive 16,6 %.  
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Majoriteten av respondenterna angav ett värde av 8 eller högre på frågan om de upplever att deras klienter 

behöver mer tid än de kan ge dem. Det genomsnittliga PSS-resultatet för dessa personer är 22,77 eller 4,2 % 

över medelvärdet och 6,7 % över medianen med en spridning på från 8 poäng till 38 poäng.  

 

Tidsbristen - överstimulering - tycks vara en framstående stressor men inte den enda. Relationer till andra, 

det vill säga kollegor och chefer är också viktigt. En del av att delta i det sociala livet på en arbetsplats är att 

stötta sina kollegor, något som 71,5 % av arbetsförmedlarna uppger att de gör. Dock är det enbart 64 % av 

arbetsförmedlarna som känner att de får stöd av sina kollegor när de behöver det, en differens på 7,5 

procentenheter. Relationer påverkar samarbete och 46,5 % av arbetsförmedlarna anser att de har gott 

samarbete i sin arbetsgrupp. Relationen till chefen kan vara en källa till stress, på arbetsförmedlingen är det 

42,9 % av arbetsförmedlarna som känner att deras chef behandlar dem rättvist och juste.  

 

Krav måste balanseras med inflytande och kontroll för att inte leda till stress och 28,5 % av 

arbetsförmedlarna kan själva bestämma hur de lägger upp sin arbetsdag. Väldigt få, 21,4 %, av 

arbetsförmedlarna anser att de har gott inflytande över sin arbetssituation. Ungefär det dubbla antalet (46,5 

%) känner däremot att de får sin röst hörd på arbetsplatsen. Antalet arbetsförmedlare som i varierande skala 

känner sig åsidosatta är 25 %.  
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DISKUSSION 

 

Det forskningen tidigare har visat är att vissa stressorer påverkar work-stress mer än andra,  

otillfredsställelse i arbetet ökar stress medan att öka färdigheter och kunskap, dela med sig av information, 

redistribuera makt och belöna prestationer minskar stress. På direkt fråga om arbetet är tillfredsställande är 

det endast 35,7 % av respondenterna som angivit höga siffror (9 och 10), däremot anser majoriteten att deras 

arbete är mycket intressant och att de trivs väldigt väl med sitt arbete. Det bör uppmärksammas att de som 

arbetat en kortare tid gav lägre poäng och att det är enbart de som har arbetet i tre år eller mer, med flest på 

10 år eller mer, som finner sitt arbete tillfredsställande. Tyvärr finns inte någon möjlighet att jämföra 

tillfredsställelse med typ av arbetsuppgift då alltför få angav denna uppgift. Tillfredsställelse jämfört med 

antal PSS-poäng visar enbart en måttlig korrelation på hög tillfredsställelse - låga PSS-poäng. Värdena är 

alltför spridda för att kunna dra en slutsats om kopplingen mellan tillfredsställelse och stress och därmed har 

jag inte möjlighet att bekräfta eller dementera tidigare forskning. Om det är så att tillfredsställelse i arbetet är 

betydande för work-stress är det viktigt att de nyligen anställda på arbetsförmedlingen uppmärksammas 

eftersom de i så fall lider större risk att påverkas negativt av de stressorer de utsätts för.  

 

På frågan hur arbetsförmedlare själva bedömer sin arbetsinsats framkom ett förvånande resultat, mindre än 

hälften är nöjda med sin arbetsinsats. Det är ett resultat som skulle kunna reflektera det i media allmänt 

hållna intrycket av att arbetsförmedlingen - arbetsförmedlare inte gör det jobb de borde göra. Sett ur en 

annan vinkel kan resultatet likväl reflektera stress som arbetsförmedlare kan ha hamnat under på grund av 

media och att de därmed känner press att prestera mer än de gjort tidigare och av den anledningen känner 

att de inte gör en lika god arbetsinsats i dagsläget. Det är naturligtvis i det här läget en ren spekulation men 

skulle vara intressant att undersöka.  

 

Ett annat möjligt skäl till varför arbetsförmedlarna bedömer sin egen arbetsinsats så lågt kan vara tidsbristen 

de allra flesta upplever. När den här undersökningen påbörjades var det i tron att arbetsförmedlingen är en 

arbetsplats där många av arbetarna är stressade och att tidsbrist skulle vara en faktor vilket även har 

bekräftats. Vad som är förvånande är att det är relativt få (21,5 %) med PSS-resultat som påvisar stress. 

Jämfört med de 42,8 %, ett snitt av kategorin tidspress, som upplever brist på tid vid möte med klienter och 

hanterande av arbetsuppgifter, är det ett positivt resultat. Det innebär att bristen på tid vägs upp av andra 

skyddande faktorer. En skyddande faktor är social gemenskap på arbetsplatsen och upplevelsen av stöd från 

sina kollegor. Majoriteten av arbetsförmedlarna upplever att de har stöd av sina kollegor men 36 %, en 

oroande hög siffra, upplever sig i varierande grad vara utan stöd. Det är dock inte tillräckligt många för att 

förklara PSS-resultaten och av det går att utläsa att enbart socialt stöd inte är tillräckligt som buffert för 

stressorer. Som Boyd et al. (2003) påpekar är det viktigt med en grundläggande utbildning för att skydda sig 

mot påfrestningar på arbetsplatsen. Den utbildning nyanställda arbetsförmedlare genomgår gör det lättare 

för arbetsförmedlarna att skydda sig mot stressfyllda situationer med klienter. Risken för stress minskar. 

Vilket tillsammans med det sociala stödet kan förklara varför det är endast hälften av dem som känner sig 

pressade på tid, som är stressade. 

 

Frågeställningen ”är stress i arbetet vanligt förekommande?” bör ändå ges ett jakande svar. Flera av 

deltagarna uppvisade PSS-resultat med poäng som indikerar stress, tacksamt nog var det ingen med HAD-
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resultat som påvisade någon allvarlig störning. Att ingen påvisade en allvarlig störning innebär dock inte att 

resultaten är problemfria. Lika många med PSS-resultat som påvisar stress har HAD-ångest-resultat som 

påvisar mild till måttlig ångest vilket är bekymmersamt då ångest kan vara ett resultat av långvarig stress. 

Färre deltagare påvisade depressiva tendenser, 10,7 % har HAD-depression-resultat som visar på 

nedstämdhet. Av eget intresse har PSS-resultaten jämförts individuellt med HAD-resultaten och ett 

bekymmersamt resultat framkom, samtliga deltagare (10,7 %) som påvisar nedstämdhet har även mild till 

måttlig ångest och är stressade.  

 

60,7 % av arbetsförmedlarna anser att deras arbete har stor betydelse för arbetssökande, en i mitt tycke 

tillfredsställande hög siffra men något bekymmersamt är att endast 28,6 % av deltagarna i undersökningen 

anser att de kan motivera inaktiva klienter. Det är alltså mindre än hälften av dem som anser att deras arbete 

har stor betydelse för arbetssökande. I liknande grad är det endast 32,2 % som anser att de utför att gott 

arbete för sina klienter. Inkonsekvenserna däremellan visar på behovet att tydliggöra vad i 

arbetsförmedlarnas arbete som de själva anser vara av betydelse för arbetssökanden och vad de själva 

bedömer som ett gott arbete. Personligen har jag svårt att se hur ett arbete kan ha betydelse utan att det 

samtidigt är ett gott arbete.  

 

Ungefär hälften av respondenterna anser att det är olämpligt och hämmande för individen att 

arbetsförmedlingen utövar kontroll över arbetssökandes ekonomi. Majoriteten anser att det är bättre för de 

arbetssökande utan arbetsmarknadspolitiska åtgärder. Ändå anser de flesta arbetsförmedlarna, cirka 70 % 

att arbetsförmedlingen är viktig för det svenska folket och det anser jag vara positivt då det i min mening kan 

vara svårt att utföra ett gott arbete om den anställde inte tror på företaget han eller hon arbetar åt. Intressant 

är dock att det är endast hälften (52 %) som anser att de utför ett bättre arbete än rekryterings- och 

bemanningsföretag. Arbetsförmedlare har fler uppgifter än att matcha arbeten och kanske är det dags att de 

fokuserar på de andra aspekterna av sitt jobb och låter de privata företagen ta över matchningsprocessen? 

Det går inte att dra någon definitiv slutsats varken från den här undersökningen eller från statistik framtagen 

i andra undersökningar men ett faktum är att det är svårt att fastställa effektiviteten av arbetsförmedlingen 

gällande matchningar och det är mycket på grund av att arbetsförmedlingen inte redovisar någon årligt 

inkommande information om matchningsprocessen (Riksrevisionen, RiR 2006:22).  

 

Den ekonomiska kontrollen uppfattas inte som positiv och de arbetsmarknadspolitiska åtgärderna anses 

förslappa de arbetssökande. Min slutledning blir att arbetsförmedlingens roll i dagens samhälle något 

utspelad. Det är dags att göra en förändring. En arbetsförmedling som fokuserar på till exempel 

rehabilitering, information, stöd och handledning kan vara lösningen. Så som det ser ut idag tycks ingen vara 

nöjd, inte regeringen, inte media och inte arbetsförmedlarna.  

 

Under förarbetet till den här undersökningen blev det tydligt att det är svårt att föra en gemensam diskussion 

om arbetsförmedlingens och arbetsförmedlares effektivitet. Intervjun med Samuelsson visar på svårigheten 

att föra en gemensam diskussion om arbetsförmedlare och antal förmedlade arbeten då definitionen är snäv 

och det är i mitt tycke mycket tveksamt att alla som har deltagit i diskussionen är medvetna om den faktiska 

definitionen så som Bergeskog (2006) använder den.  
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Alltigenom undersökningen har flera inkonsekvenser upptäckts, det är tydligt att arbetsförmedling är ett 

svårundersökt yrke och mina ambitioner var höga i den här undersökningen. Med det i tanke skulle jag 

möjligen kunnat få ett tydligare resultat om jag fokuserat på endast en aspekt av yrket eller arbetsmiljön. I 

dagsläget är det en undersökning som visar på en splittring bland arbetsförmedlarna. Å ena sidan anser de 

flesta att deras arbete har betydelse för arbetssökande och att arbetsförmedlingen är viktig för svenska folket, 

å andra sidan är det endast en minoritet som anser att det arbete de utför är gott och endast hälften anser att 

de utför ett bättre arbete än bemannings- och rekryteringsföretag. Den här undersökningen ger naturligtvis 

inte tillräckligt underlag för att kunna dra slutsatser som kan sägas vara generellt applicerbara. Detta då 

enbart en arbetsförmedling har deltagit i undersökningen och inte heller alla anställda på vald arbetsplats. 

Positivt i sammanhanget är att enkäterna i undersökningen samtliga visar på en hög intern korrelation (ą) 

vilket innebär att frågeställningarna undersökt samma sak. Däremot är frågeställningen allmänt hållen då 

det inte funnits resurser nog att göra en djupundersökning, jag skulle dock rekomendera att vidare 

undersökningar genomförs. Då undersökningen är allmänt hållen betyder det också att frågorna täcker ett 

större område vilket i sig ger en bra bild över vad som behöver djupundersökas. Vidare behöver fler aktörer 

undersökas, arbetsförmedlingens påverkan av de arbetssökande och detta bör jämföras med bemannings- 

och rekryteringsföretags arbete för att ge en mer komplett bild.  
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Bilaga 1  

 

Arbetsförmedlares syn på sin arbetsinsats – en enkätundersökning 
 
Jag är:  
Kvinna [  ] Man [  ] 
 
Min arbetsuppgift är: …………………………………………………………………………… 
 
Jag har varit anställd på Arbetsförmedlingen i …… år (ange antal år) och …… månader (ange antal månader) 
 
Här nedan följer olika påståenden som du skall ta ställning till och fylla i på en skala från 1 – 10 om du håller med eller 
inte. Markera ditt svar genom att cirkla in det alternativ som bäst motsvarar din situation. 
 
 
1. Jag upplever att min fysiska arbetsmiljö är god (bekväm stol, bra bord, bra belysning etc.).  
Ange på en skala från 1 – 10 där 1 är Stämmer inte alls och 10 är Stämmer Mycket väl 
 
1        2        3        4        5        6       7        8        9        10 
 
 
2. Vi har gott samarbete i arbetsgruppen  
Ange på en skala från 1 – 10 där 1 är Stämmer inte alls och 10 är Stämmer Mycket väl 
 
1        2        3        4        5        6       7        8        9        10 
 
 
3. Mitt arbete är mycket tillfredsställande för mig 
Ange på en skala från 1 – 10 där 1 är Stämmer inte alls och 10 är Stämmer Mycket väl 
 
1        2        3        4        5        6       7        8        9        10 
 
 
4. Jag är oftast nöjd med min arbetsinsats per klient 
Ange på en skala från 1 – 10 där 1 är Stämmer inte alls och 10 är Stämmer Mycket väl 
 
1        2        3        4        5        6       7        8        9        10 
 
 
5. Det arbete jag utför är viktigare än det arbete bemannings- och rekryteringsföretag utför 
Ange på en skala från 1 – 10 där 1 är Stämmer inte alls och 10 är Stämmer Mycket väl 
 
1        2        3        4        5        6       7        8        9        10 
 
 
6. Jag kan själv bestämma hur jag lägger upp min arbetsdag 
Ange på en skala från 1 – 10 där 1 är Stämmer inte alls och 10 är Stämmer Mycket väl 
 
1        2        3        4        5        6       7        8        9        10 
 
 
7. Jag trivs väldigt bra på mitt jobb 
Ange på en skala från 1 – 10 där 1 är Stämmer inte alls och 10 är Stämmer Mycket väl 
 
1        2        3        4        5        6       7        8        9        10 
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8. Arbetsförmedlingens kontroll över arbetssökandes ekonomi är hämmande för individen 
Ange på en skala från 1 – 10 där 1 är Stämmer inte alls och 10 är Stämmer Mycket väl 
 
1        2        3        4        5        6       7        8        9        10 
 
 
9. Min chef behandlar mig rättvist och juste.  
Ange på en skala från 1 – 10 där 1 är Stämmer inte alls och 10 är Stämmer Mycket väl 
 
1        2        3        4        5        6       7        8        9        10 
 
 
10. Jag har gott om tid att utföra mina arbetsuppgifter och har ofta tid över för annat 
Ange på en skala från 1 – 10 där 1 är Stämmer inte alls och 10 är Stämmer Mycket väl 
 
1        2        3        4        5        6       7        8        9        10 
 
 
11. Arbetsmarknadspolitiska åtgärder hjälper arbetssökande att komma igång och bli aktiva i sökandet efter 
sysselsättning 
Ange på en skala från 1 – 10 där 1 är Stämmer inte alls och 10 är Stämmer Mycket väl 
 
1        2        3        4        5        6       7        8        9        10 
 
 
12. Jag upplever att mina klienter behöver mer tid av mig än jag kan ge dem 
Ange på en skala från 1 – 10 där 1 är Stämmer inte alls och 10 är Stämmer Mycket väl 
 
1        2        3        4        5        6       7        8        9        10 
 
 
13. Jag känner att jag utför ett gott arbete för mina klienter 
Ange på en skala från 1 – 10 där 1 är Stämmer inte alls och 10 är Stämmer Mycket väl 
 
1        2        3        4        5        6       7        8        9        10 
 
 
14. Jag trivs väldigt väl med mitt arbete 
Ange på en skala från 1 – 10 där 1 är Stämmer inte alls och 10 är Stämmer Mycket väl 
 
1        2        3        4        5        6       7        8        9        10 
 
 
15. Jag deltar i den sociala gemenskapen på min arbetsplats 
Ange på en skala från 1 – 10 där 1 är Stämmer inte alls och 10 är Stämmer Mycket väl 
 
1        2        3        4        5        6       7        8        9        10 
 
 
16. Jag tycker om att gå till jobbet efter helgen 
Ange på en skala från 1 – 10 där 1 är Stämmer inte alls och 10 är Stämmer Mycket väl 
 
1        2        3        4        5        6       7        8        9        10 
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17. Jag får stöd av mina kollegor när jag behöver det 
Ange på en skala från 1 – 10 där 1 är Stämmer inte alls och 10 är Stämmer Mycket väl 
 
1        2        3        4        5        6       7        8        9        10 
 
 
18. Mitt arbete är mycket intressant 
Ange på en skala från 1 – 10 där 1 är Stämmer inte alls och 10 är Stämmer Mycket väl 
 
1        2        3        4        5        6       7        8        9        10 
 
 
19. Om jag har klient som är ointresserad av att ta aktiv del i att söka ny sysselsättning kan jag oftast motivera 
honom/henne till att bli aktivt deltagande 
Ange på en skala från 1 – 10 där 1 är Stämmer inte alls och 10 är Stämmer Mycket väl 
 
1        2        3        4        5        6       7        8        9        10 
 
 
20. Med minskade medel för arbetsmarknadspolitiska åtgärder tvingas fler arbetssökande att bli mer aktiva i sökandet 
efter ny sysselsättning 
Ange på en skala från 1 – 10 där 1 är Stämmer inte alls och 10 är Stämmer Mycket väl 
 
1        2        3        4        5        6       7        8        9        10 
 
 
21. Utan Arbetsförmedlingen skulle de som är arbetssökande få svårare att hitta nytt jobb eller annan sysselsättning 
Ange på en skala från 1 – 10 där 1 är Stämmer inte alls och 10 är Stämmer Mycket väl 
 
1        2        3        4        5        6       7        8        9        10 
 
 
22. Jag får min röst hörd på arbetsplatsen 
Ange på en skala från 1 – 10 där 1 är Stämmer inte alls och 10 är Stämmer Mycket väl 
 
1        2        3        4        5        6       7        8        9        10 
 
 
23. Jag stöttar mina kollegor när de har problem 
Ange på en skala från 1 – 10 där 1 är Stämmer inte alls och 10 är Stämmer Mycket väl 
 
1        2        3        4        5        6       7        8        9        10 
 
 
24. Det arbete jag utför har ringa betydelse för arbetssökande 
Ange på en skala från 1 – 10 där 1 är Stämmer inte alls och 10 är Stämmer Mycket väl 
 
1        2        3        4        5        6       7        8        9        10 
 
 
25. Fler skulle fortsätta vara arbetssökande om inte Arbetsförmedlingen fanns 
Ange på en skala från 1 – 10 där 1 är Stämmer inte alls och 10 är Stämmer Mycket väl 
 
1        2        3        4        5        6       7        8        9        10 
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26. Jag har ofta svårt att hinna med alla mina arbetsuppgifter 
Ange på en skala från 1 – 10 där 1 är Stämmer inte alls och 10 är Stämmer Mycket väl 
 
1        2        3        4        5        6       7        8        9        10 
 
 
27. Utan Arbetsförmedlingen skulle fler arbetssökande verka mer aktivt för att finna ny sysselsättning  
Ange på en skala från 1 – 10 där 1 är Stämmer inte alls och 10 är Stämmer Mycket väl 
 
1        2        3        4        5        6       7        8        9        10 
 
 
28. Jag har gott inflytande över min arbetssituation 
Ange på en skala från 1 – 10 där 1 är Stämmer inte alls och 10 är Stämmer Mycket väl 
 
1        2        3        4        5        6       7        8        9        10 
 
 
29. Jag känner mig ofta åsidosatt på arbetsplatsen 
 Ange på en skala från 1 – 10 där 1 är Stämmer inte alls och 10 är Stämmer Mycket väl 
 
1        2        3        4        5        6       7        8        9        10 
 
 
30. Jag känner mig isolerad på min arbetsplats  
Ange på en skala från 1 – 10 där 1 är Stämmer inte alls och 10 är Stämmer Mycket väl 
 
1        2        3        4        5        6       7        8        9        10 
 
 
31. Jag känner mig uttråkad av mina arbetsuppgifter 
Ange på en skala från 1 – 10 där 1 är Stämmer inte alls och 10 är Stämmer Mycket väl 
 
1        2        3        4        5        6       7        8        9        10 
 
 
32. Det är viktigt för det svenska folket att Arbetsförmedlingen finns 
Ange på en skala från 1 – 10 där 1 är Stämmer inte alls och 10 är Stämmer Mycket väl 
 
1        2        3        4        5        6       7        8        9        10 
 
 
33. Jag känner att det arbete jag och mina kollegor utför gör skillnad i samhället 
Ange på en skala från 1 – 10 där 1 är Stämmer inte alls och 10 är Stämmer Mycket väl 
 
1        2        3        4        5        6       7        8        9        10 
 
 
34. Det är bra att de som är arbetssökande måste vara inskrivna på Arbetsförmedlingen för att få ekonomisk ersättning 
Ange på en skala från 1 – 10 där 1 är Stämmer inte alls och 10 är Stämmer Mycket väl 
 
1        2        3        4        5        6       7        8        9        10 
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Stress - Perceived Stress Scale (PSS) 
  
Frågorna i detta formulär handlar om dina upplevelser, känslor och tankar under den senaste månaden. För varje fråga, ange hur 
ofta du upplevt, känt eller tyckt på ett speciellt sätt. Försök inte räkna ut hur ofta du känt dig på ett visst sätt, försök istället uppskatta 
det som verkar vara det rimligaste för dig enligt svarsalternativen. Det finns inga riktiga eller felaktiga svar på frågorna nedan. Ta 
ställning till varje alternativ och ringa in ditt svar.  
 
 
1. Hur ofta har du under den senaste månaden blivit upprörd över något som skett helt oväntat  
Aldrig  sällan  ibland  ganska ofta mycket ofta 
0 1 2 3 4 
 
2. Hur ofta har du under den senaste månaden känt att du inte haft kontroll över de viktiga faktorerna i ditt liv?  
Aldrig  sällan  ibland  ganska ofta mycket ofta 
0 1 2 3 4 
 
3. Hur ofta har du under den senaste månaden känt dig nervös och stressad?  
Aldrig  sällan  ibland  ganska ofta mycket ofta 
0 1 2 3 4 
 
4. Hur ofta har du under senaste månaden tagit itu med dagliga förtret på ett tillfredsställande sätt?  
Aldrig  sällan  ibland  ganska ofta mycket ofta 
0 1 2 3 4 
 
5. Hur ofta har du under den senaste månaden effektivt hanterat avgörande förändringar i ditt liv?  
Aldrig  sällan  ibland  ganska ofta mycket ofta 
0 1 2 3 4 
 
6. Hur ofta har du under den senaste månaden känt dig säker på din förmåga att hantera dina personliga problem?  
Aldrig  sällan  ibland  ganska ofta mycket ofta 
0 1 2 3 4 
 
7. Hur ofta har du under den senaste månaden tyckt saker och ting har utvecklat sig som du velat?  
Aldrig  sällan  ibland  ganska ofta mycket ofta 
0 1 2 3 4 
 
8. Hur ofta har du under den senaste månaden känt att du inte kunnde hantera allt som måste göras?  
Aldrig  sällan  ibland  ganska ofta mycket ofta 
0 1 2 3 4 
 
9. Hur ofta har du under den senaste månaden känt att du har haft kontroll över irriterade moment i ditt liv?  
Aldrig  sällan  ibland  ganska ofta mycket ofta 
0 1 2 3 4 
 
10. Hur ofta har du under den senaste månaden känt att du har haft kontroll över saker och ting?  
Aldrig  sällan  ibland  ganska ofta mycket ofta 
0 1 2 3 4 
11. Hur ofta har du under den senaste månaden blivit arg över saker som har hänt och som låg utanför din kontroll?  
Aldrig  sällan  ibland  ganska ofta mycket ofta 
0 1 2 3 4 
 
12. Hur ofta har du under den senaste månaden kommit på dig själv med att fundera över saker du måste utföra?  
Aldrig  sällan  ibland  ganska ofta mycket ofta 
0 1 2 3 4 
 
13. Hur ofta har du under den senaste månaden kunnat bestämma hur du skulle använda din tid?  
Aldrig  sällan  ibland  ganska ofta mycket ofta 
0 1 2 3 4 
 
14. Hur ofta har du under den senaste månaden känt att problemen blivit så många att du inte kunnat bemästra dem?  
Aldrig  sällan  ibland  ganska ofta mycket ofta 
0 1 2 3 4 
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Hospital Anxiety and Depression Scale (HAD) 
Frågor som relaterar till ångest är markerade med Å och depression med D. Poängen för varje svar finns i 
högerkolumnen. Markera svaren på respektive fråga och summera på slutet av sidan. 
Ringa in de svar som du tycker passar bäst. 
 

D Allting känns trögt: Å Jag känner mig spänd och nervös: 
Nästan alltid    3 Mestadels    3 
Ofta    2 Ofta    2 
Ibland    1 Av och till    1 
Aldrig    0 Inte alls    0 
  
Å Jag känner mig orolig, som om jag D Jag uppskattar fortfarande saker jag 
hade fjärilar i magen: tidigare uppskattat: 
Aldrig    0 Definitivt lika mycket   0 
Ibland    1 Inte lika mycket    1 
Ganska ofta    2 Endast delvis    2 
Väldigt ofta    3 Nästan inte alls   3 
  
D Jag har tappat intresset för hur jag Å Jag har en känsla av att något hemskt 
ser ut: kommer att hända: 
Fullständigt    3 Mycket klart och obehagligt   3 
Till stor del    2 Inte så starkt nu   2 
Delvis    1 Betydligt svagare nu   1 
Inte alls    0 Inte alls    0 
  
Å Jag känner mig rastlös: D Jag kan skratta och se det roliga i 

saker och ting: Väldigt ofta    3 
Ganska ofta    2 Lika ofta som tidigare   0 
Sällan    1 Inte lika ofta nu    1 
Inte alls    0 Betydligt mer sällan nu   2 
 Aldrig    3 
D Jag ser med glädje fram emot saker  
och ting: Å Jag bekymrar mig över saker: 
Lika mycket som tidigare   0 Mestadels    3 
Mindre än tidigare   1 Ganska ofta    2 
Mycket mindre än tidigare   2 Av och till    1 
Knappast alls    3 Någon enstaka gång   0 
  
Å Jag får plötsliga panikkänslor: D Jag känner mig på gott humör: 
Väldigt ofta    3 Aldrig    3 
Ganska ofta    2 Sällan    2 
Sällan    1 Ibland    1 
Aldrig    0 Mestadels    0 
  
D Jag kan uppskatta en god bok, ett Å Jag kan sitta stilla och känna mig 
TV- eller radioprogram: avslappnad: 
Ofta    0 Absolut    0 
Ibland    1 Vanligtvis    1 
Sällan    2 Sällan    2 
Mycket sällan    3 Aldrig    3 
  
Totalt Å =_____  
Totalt D =_____  
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Depression 
0-6 Ej deprimerad 
7-10 Nedstämdhet 
>10 Risk för depressionstillstånd som kan kräva 
läkarbehandling 

  Ångest 
0-6 Ingen besvärande ångest 
7-10 Mild till måttlig ångest 
>10 Förekomst av eventuell ångeststörning 
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