
 

 

1 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Självständigt arbete på grundnivå 

Independent degree project  first cycle 
 

 

 

 

 

 

Rehabiliteringsvetenskap 15 HP 

Rehabilitation Science 15 Credits 

 

Sex socialsekreterares upplevelser av den organisatoriska och sociala 
arbetsmiljön. 

 

 

Madelene Larsson 

Helene Blom- Häggström 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

2 

 

Abstract 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

MITTUNIVERSITETET  
Avdelningen för hälsovetenskap 

Examinator: John Selander, john.selander@miun.se 

Handledare: Bodil Landstad, bodil.landstad@miun.se 

Författare: Madelene Larsson, mape0305@student.miun.se 

Författare: Helene Blom Häggström, heha1303@student.miun.se 

Utbildningsprogram: Programmet för hälsa och rehabilitering i arbetslivet, 180 hp 

Huvudområde: Rehabiliteringsvetenskap 

Termin, år: VT, 2016  

mailto:john.selander@miun.se
mailto:mape0305@student.miun.se
mailto:heha1303@student.miun.se


 

 

3 

 

                                            Abstrakt 

 

Syftet med uppsatsen var att undersöka upplevelsen av den organisatoriska och 

sociala arbetsmiljön hos handläggare på ett socialkontor i Mellersta Norrland, och 

om handläggarna upplever arbetet som hälsofrämjande.  

 

En hälsosam arbetsplats blir allt viktigare bl.a. eftersom människor lever längre 

och därmed också vistas på sin arbetsplats i fler år. Handläggares arbetsbelastning 

har under många år varit hög och Arbetsmiljöverket har av den anledningen satsat 

på en treårig inspektion av socialsekreterares arbetssituation. Arbetsmiljöverkets 

föreskrifter för det psykosociala arbetsmiljöarbetet har dessutom ersatts med nya 

som numera benämns som Organisatoriskt och socialarbetsmiljö och som trädde i 

kraft 31/3-2016. 

 

Metoden vi har använt oss av är kvalitativ, och för att få svar på syftet 

konstruerades en intervjuguide och sedan genomfördes sex intervjuer totalt. Som 

teoretisk utgångspunkt har vi använt oss av Karasek och Theorells: Krav-kontroll-

stödmodell. Med hjälp av denna har vi analyserat insamlad data för att kunna 

besvara syftet. Analysmetoden vi använt oss av har varit en tematisk 

analysmodell. 

 

Analysen visade sig att handläggarna upplevde hög kontroll i arbetet, trots hög 

arbetsbelastning och trots att de upplevde att de inte hade möjlighet att utföra ett 

så bra arbete som de själva önskade.  

Handläggarna upplever att enhetschefen har en positiva ledarstil, de känner socialt 

stöd mellan såväl handläggarna som mellan handläggarna och enhetschefen, samt 

att det är ett öppet klimat på arbetsplatsen. 

Detta visar att handläggarna upplever det organisatoriska och sociala 

arbetsmiljöarbetet som hälsofrämjande. 

 

 

 

Nyckelord: Hälsofrämjande arbete, psykosocial arbetsmiljö, krav-kontroll-

stödmodellen, socialsekreterare, socialkontor. 
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Inledning 

 

Systematiskt arbetsmiljöarbetets (SAM), olika aspekter kring arbetsmiljölagen 

(AML) och hälsofrämjande arbete ingår som en stor del i vår utbildning och att ha 

fokus på detta är viktigt för ett hållbart arbetsliv. Vi ville därför undersöka om 

man arbetar med SAM och framförallt med den psykosociala arbetsmiljön på ett 

socialkontor, samt om arbetstagarna upplever att arbetet är hälsofrämjande. 

 

Ämnet ligger i tiden då Arbetsmiljöverket (AV) nyligen har ersatt de gamla 

föreskrifterna “Psykosocialt arbetsmiljöarbete AFS 1980:14” med nya föreskrifter 

“Organisatoriska och socialt arbetsmiljöarbete 2015:04” som trädde i kraft, 31 

mars 2016. Forskning visar att det psykosociala arbetsmiljöarbetet ofta är eftersatt 

i förhållande till den fysiska (Berggren & Weman-Josefsson, 2013). I tiden ligger 

också AVs treåriga, pågående satsning i inspektion av socialsekreterares 

organisatoriska och sociala arbetsmiljö. 

 

Arbetsgivare har ofta problem att åtgärda brister i den psykosociala arbetsmiljön, 

detta beror det på att de saknar kunskap om arbetsmiljöarbetet. Hälsofrämjande 

arbetsmiljöarbete brukar i regel domineras av friskvårdsinsatser som sällan 

inkluderar den organisatoriska och sociala delen (Larsson, 2015). Vi kommer 

fortsättningsvis att använda oss av AVs nya benämning “organisatoriska och 

sociala arbetsmiljö”. 

 

Vi har båda med oss erfarenheter från arbetslivet som är både bra och dåliga vad 

gäller den psykosociala arbetsmiljön. Detta är något som givit oss en viss 

förförståelse. Vi är också medvetna om att förförståelsen kan öka risken för att 

lägga in egna värderingar under arbetet med uppsatsen. Vi har diskuterat detta 

kontinuerligt och tagit med detta i beaktandet.  
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                                         Bakgrund 

 

Handläggare som arbetar inom Individ- och familjeomsorgen (IFO) har som 

arbetsuppgifter att hjälpa/bistå i människors levnadsförhållanden i kommunen. De 

ska också medverka i samhällsplaneringen och samarbeta med andra 

samhällsorgan, organisationer, föreningar och enskilda samt främja goda miljöer i 

kommunen. Socialkontor ska också jobba med att informera om socialkontoret i 

kommunen, bl.a. genom uppsökande verksamhet. De ska även främja 

förutsättningarna för goda levnadsförhållanden. Socialkontor ska vidare ansvara 

för upplysningar, råd, stöd och vård, samt ekonomiskt bistånd och annat bistånd 

till de som behöver det. IFO:s insatser riktar sig framförallt till fyra grupper i den 

egna kommunen: barnfamiljer, ungdomar, ekonomiskt bistånd och vuxna med 

missbruksproblem (Björling & Hägglund, 2004). 

 

Socialkontor beskrivs av forskare som stressiga och belastande (Perlinski, Blom 

& Moren, 2009; Kim, Ji, & Kao, 2011). Hög arbetsbelastning är vanligt för 

handläggare och det leder ofta till stressrelaterad ohälsa eller i värsta fall 

utbrändhet (ibid.). Detta beror bland annat på att handläggarna, förutom höga krav 

och hög belastning, förväntas vara flexibel samt anpassa sig efter förändringar och 

efterfrågan på arbetsplatsen. Gränslöst arbete är något som blir allt vanligare 

medan kompetensutveckling blir ovanligare (Glemne, 2008). Individen får själv 

ansvara för var de ska dra gränsen mellan arbete och fritid och detta ökar risken 

för att människor förbrukas och blir sjuka (ibid.). På socialkontor arbetar 

handläggare med utsatta människor, myndighetsutövning, samtidigt som de har 

höga krav på sig, kombinerat med hög arbetsbelastning (Björling & Hägglund, 

2004).  

 

Vi har valt att använda oss av WHO:s definition av hälsofrämjande arbete (WHO, 

The Ottawa Charter for Health Promotion, 1986) som utgår från att 

hälsofrämjande är en process som syftar till att förbättra människors hälsa.  

 

“Health promotion is the process of enabling people to increase control over, and 

to improve, their health. To reach a state of complete physical, mental and social 

well-being, an individual or group must be able to identify and to realize 

aspirations, to satisfy needs, and to change or cope with the environment. Health 
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is, therefore, seen as a resource for everyday life, not the objective of living. 

Health is a positive concept emphasizing social and personal resources, as well 

as physical capacities. Therefore, health promotion is not just the responsibility of 

the health sector, but goes beyond healthy life-styles to well-being” (ibid.) 

 

 

Nya riktlinjerna inom arbetsmiljöområdet 

Arbetsmiljöverket ersätter AFS 2001:1 med AFS 2015:4 pga. stressrelaterade 

faktorer orsakade av ohälsosam arbetsbelastning som ofta leder till sjukfrånvaro 

och svårigheter att återvända till arbetet. Detta kostar samhället mycket pengar. 

Ytterligare en orsak är att man upplever de gamla föreskrifterna som både 

tandlösa och otydliga (AV Externremiss, september 2014) 

 

”De föreskrifter och allmänna råd som har betydelse för att komma till rätta med 

sådana besvär i arbetslivet saknas eller är föråldrade. Arbetsmiljöverket vill 

samlat se över (fixa)föreskrifter och allmänna råd inom det psykosociala området” 

(AV Externremiss, september, s. 1).   

 

Arbetsmiljöverket beskriver att en av samhällets utmaningar är den stora ökningen 

av antalet anmälda arbetsrelaterade sjukdomar, som beror på bland annat hög 

arbetsbelastning eller kränkande särbehandling på arbetet. Alla kan delta i 

arbetsmiljöarbetet och vara en del av lösningen genom att förebygga att ohälsa 

uppstår. Arbetsmiljöverket (AV) har därför i samråd med arbetsmarknadens parter 

arbetat fram föreskrifterna om organisatorisk och social arbetsmiljö (AFS 2015:4).  

 

Värt att nämna är också AVs inspektion av just socialsekreterares organisatoriska 

och sociala arbetsmiljö som är en pågående treårigt satsning som omfattar hela 

landets kommunala Socialsekreterares arbetssituation som syftar till att: 

● Arbetsbelastningen för socialsekreterarna ska vara i balans med krav och 

förutsättningar. 

● Riskerna för hot, våld och trakasserier för socialsekreterare ska minska.  

● Arbetsgivarna ska ordna med funktionella rutiner för att förebygga 

riskerna. 

● Att arbetsgivare ska ha kunskaper om organisatorisk och social arbetsmiljö 

(Arbetsmiljöverket, u.å).  
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                                  Teoretisk referensram 

 

Som teoretiskreferensram har vi använt oss av Karasek och Theorells: “krav-

kontroll- stödmodell” (1990). Modellen introducerades för närmare 40 år sedan av 

Robert Karasek, och i den ursprungliga modellen hade Karasek inte med variabeln 

socialt stöd. Senare vidareutvecklade Theorell och Johnson teorin. Theorell 

översatte modellen till fysiologiska förhållanden och Johnson och Hall (1998), 

utvecklade dimensionen socialt stöd. 

 

Det framkom i Karasek och Theorells forskning (1990) att kombinationen krav, 

kontroll och socialt stöd hade betydelse för hur arbetstagarna hanterade psykiska 

krav. Genom Karasek och Theorells forskningsresultat (ibid.) utmynnades detta i 

en modifiering av modellen där man inkluderade socialt stöd som en tredje 

variabel. 

 

Utgångspunkten i den moderniserade ”krav-kontroll-stödmodellen” handlar om 

relationen mellan psykiska arbetskrav och det beslutsutrymmet (kontroll) den 

anställda har samt förekomsten av socialt stöd från medarbetare och chefer (ibid.). 

 

”Krav-kontroll-stödmodellen” handlar alltså om de psykiska krav som ställs på de 

anställda och har att göra med hur mycket eget beslutsutrymme, eller 

handlingsutrymme de har (Karasek & Theorell, 1990). Modellen beskriver fyra 

dimensioner som kombinerar olika mycket/litet beslutsutrymme (kontroll) och hur 

höga/låga krav de anställda har. Avsaknad av besluts- och handlingsutrymme 

samt stöd av ledningen skulle innebära den sämsta dimensionen för hälsan 

(Grönlund, 2007). 

  

”Krav-kontroll-stödmodellen” är ett verktyg som används för att ta fram orsaken 

till varför och inte effekten av en ohälsosam arbetsmiljö. Modellen kan på så sätt 

förutse och användas för att förebygga att ohälsa uppstår på arbetsplatser, 

framförallt psykosocial sådan (Karasek & Theorell, 1990). Modellen användes till 

en början för att undersöka risker för hjärt- och kärl sjukdomar men används nu 

även till att undersöka stressrelaterade tillstånd som t.ex. utmattningssyndrom, 
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somatiska besvär, sjukskrivning (Widmark, 2008). De olika delarna i Krav- 

kontroll-stöd står för olika saker i modellen. 

 

Krav 

Psykologiska krav innefattar en kvantitativ och en kvalitativ del som innebär hur 

mycket, hur fort och hur hårt man arbetar, så kallad ”work load”. I verkligheten 

innebär det hur många enheter du hinner med per timme, hur många rapporter 

som ska skrivas innan veckans slut och hinns arbetet med innan deadline?  Med 

andra ord så handlar det om tiden räcker till för att göra det som krävs för att 

utföra arbetsuppgifterna på ett tillfredsställande sätt (Karasek & Theorell, 1990; 

Widmark, 2008). 

 

Kontroll 

Teoretiskt så innebär ”kontroll” i modellen hur stort eller litet handlings- och 

beslutsutrymme individen ges i sitt arbete, dvs. i organisationen där denne arbetar. 

Besluts- och handlingsutrymmet innehåller i sin tur två delar, där den första kallas 

påverkansmöjlighet och innebär i vilken utsträckning den anställda själv kan 

påverka vad och hur saker ska utföras i det egna arbetet. Den andra handlar om 

kunskapskontroll och innefattar hur medarbetarens kunskap används och 

utvecklas i arbetet, dvs. vilka möjligheter det finns för kompetensutveckling. 

Dessa två tillsammans bildar begreppet ”kontroll i arbetet” (Theorell 2003; 2006; 

Karasek & Theorell, 1990). 

Det finns ett ytterligare mer övergripande kontrollbegrepp i modellen som handlar 

mer om det organisatoriska, ”kontroll över arbetet”.  Detta innefattar inflytande 

kring t.ex. långtidsplanering, arbetet kring mål/rutiner i organisationen, 

medverkan vid nyanställning och dyl. (ibid, 1990).  

  

Socialt stöd 

Med socialt stöd avses relationerna mellan medarbetarna och relationerna mellan 

chef/er och medarbetare (Karasek & Theorell, 1990). Denna del består av två 

delar, emotionellt och instrumentellt stöd. Emotionellt stöd innefattar det 

känslomässiga stödet medarbetare mellan och chef/medarbetare emellan samt hur 

var och en får möjlighet att använda sina bästa kvaliteter i arbetet. Instrumentellt 
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stöd handlar mer om hur medarbetarna stöder/avlastar varandra i arbetet (ibid.). I 

socialt stöd ingår även vilken typ av ledarskap chefen utövar på arbetsplatsen 

(Oxenstierna, Widmark, Finnholm & Elofsson, 2008).  

 

Relationen mellan krav och kontroll på arbetet är avgörande, och Karasek och 

Theorell (1990) menar att för att uppnå hälsa på arbetsplatser måste det finnas en 

jämn balans mellan kraven som ställs på medarbetarna och den kontroll 

medarbetarna har över sitt arbete. Karasek och Theorell menar också att arbeten 

med höga krav och liten kontroll ger en spänd arbetssituation och höga krav med 

stor kontroll ger en aktiv arbetssituation (ibid.).  

 

 

 

 

 

Figur 1. Krav-kontroll-stödmodellen (Karasek & Theorell, 1990). 
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            Forskning om organisatorisk och socialarbetsmiljö 

Forskningen visar att socialsekreterare i Sverige under många år har upplevt hög 

arbetsbelastning. I en studie av Perlinski, Blom och Moren (2009) berättar man att 

stress är det som oftast beskrivs som vanligast bland handläggare på socialkontor 

och att detta ofta leder till arbetsrelaterad ohälsa. Andra faktorer som upplevs 

belastande är bristen på uppskattning, lite eller ingen kontroll över det egna 

arbetet, hög känslomässiga belastning, känsla av att inte vara delaktig i beslut, 

brist på vägledning och avsaknad av chefens ansvar är några nämnda faktorer. 

Faktorer som alla pekar på brister i den organisatoriska och sociala arbetsmiljön 

(Björling & Hägglund, 2004). 

 

Forskning visar också att det organisatoriska och sociala arbetsmiljöarbetet ofta är 

eftersatt i förhållande till den fysiska (Berggren & Weman-Josefsson, 2013). 

Arbetsgivare har inte sällan problem med att åtgärda brister i den psykosociala 

arbetsmiljön, vilket vanligen beror det på att de saknar kunskap om hur de konkret 

ska arbeta med arbetsmiljöfrågor. Hälsofrämjande arbetsmiljöarbete brukar i regel 

domineras av friskvårdsinsatser som sällan inkluderar den organisatoriska och 

sociala delen av arbetsmiljön (Larsson, 2015). 

  

Det finns flera studier som pekar på gemensamma faktorer som är viktiga för en 

hälsosam arbetsplats. I en studie av Glemne (2008) och Hultberg (2007) samt 

Lindberg och Vingård (2012), framkommer det att delaktighet, kontroll och 

inflytande över det egna arbetet och mängden arbete, i förhållande till individens 

aktuella förmåga, är faktorer som bidrar till ett hälsosammare arbetsliv. Andra 

bidragande faktorer till en hälsosammare arbetsplats, är vilken typ av ledarstil 

chefen har, dvs. att positivt ledarskap främjar medarbetarnas hälsa (Vinberg, 

2008). Ett fungerande systematiskt arbetsmiljöarbete är ytterligare en faktor som 

bidrar positivt (Glemne, 2008). 

 

Krav-kontroll och socialt stödmodellen är ett vanligt mätinstrument som används 

av forskare världen över när man vill undersöka den mångfaldiga och subjektiva 

upplevelsen av den psykosociala arbetsmiljön hos arbetstagare. Ofta har forskarna 

i sina undersökningar kunnat peka på signifikanta samband för att krav, kontroll 
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och socialt stöd är av stor betydelse för hälsa och välbefinnande i arbetslivet, se 

t.ex. Aronsson m.fl. (2000), Astvik (2003), Karasek (1976), Karasek m.fl. (1998), 

Karasek & Theorell (1990), Arbetsmiljöverket & Statistiska Centralbyrån (2001) 

och Sjöstrand (2010). 
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                                                 Syfte 

Syftet med uppsatsen var att undersöka upplevelsen av den organisatoriska och 

sociala arbetsmiljön hos handläggare på ett socialkontor i Mellersta Norrland, och 

om handläggarna upplever arbetet som hälsofrämjande.  

 

                                                 Metod 

Eftersom syftet med uppsatsarbetet var att ta reda på handläggares upplevelse har 

vi utgått från en kvalitativ ansats. Det som har undersökts kan inte överföras till 

statistik och hårddata eftersom vi har undersökt upplevelser. Intervjuerna har 

spelats in på en mobiltelefon med hjälp av en app. ”Diktafon” (hämtad från APP-

store) och sedan transkriberats och analyserats. Forskarrollen blir annorlunda vid 

kvalitativ metod i förhållande till kvantitativ (Ahrne & Svensson 2015). I 

kvalitativ metod kommer man handläggarna närmare och bör redovisa sin 

förförståelse. 

Metodologiska överväganden 

Vi har använt oss av en kvalitativ metod i denna uppsats. Detta för att få svar på 

frågorna angående handläggarnas upplevelser av sin organisatoriska och sociala 

arbetsmiljö (Bryman, 2008). 

När vi påbörjade uppsatsarbetet kom vi fram till att det var just handläggarnas 

upplevelser vi var intresserade av att få mer kunskap om. Vidare ville vi uppnå en 

bredd i materialet med hjälp av olika upplevelser, därför valdes semistrukturerade 

intervjufrågor (Bryman, 2008). I kvalitativ metod är forskaren själv ett viktigt 

instrument, såväl som producent av data och som analytiker (Ahrne & Svensson, 

2011). Vi är medvetna om att det finns både styrkor och svagheter i att använda 

sig av intervjuer som insamlingsmetod (ibid.). 

Insamling av data 

I kvalitativ forskning ligger tyngden på handläggarnas egen uppfattning och 

synsätt (Bryman, 2008).  Kvalitativ metod med intervjuer bjuder in till öppenhet 

och handläggarna får möjlighet att svara fritt (Bryman, 2008). Innan genomförda 

intervjuer togs Brymans (2008) checklista för kvalitativa intervjuer i beaktande. 

En av oss genomförde intervjun medan den andra ställde eventuella följdfrågor. 

Vi har även inför intervjuerna läst och begrundat Kvales kriterier för en 
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framgångsrik intervjuare (Bryman, 2008). Tyngdpunkten i de semistrukturerade 

intervjuerna låg på handläggarnas egna åsikter och uppfattning av frågorna, 

eftersom det är den individuella tolkningen som är intressant (ibid.). 

Handläggarna kunde styra intervjun i den riktning de kände var relevant. Som 

stöd för oss själva hade vi utformat en intervjuguide (Bilaga 2). Intervjuprocessen 

var, som Bryman (2008) förespråkar, flexibel med fokus på handläggarnas 

tolkning av frågorna. handläggarna upplystes om att det inte fanns något rätt eller 

fel svar, utan att intresset låg i den enskildes upplevelser. 

Intervjuguiden hade tre huvudteman (Bilaga 2): krav, stöd/kontroll och 

organisering av arbetsmiljö. Under varje tema formulerade vi frågor som vi vill ha 

svar på. Ordningsföljden var inte given innan intervjuerna genomfördes och kom 

att variera mellan intervjuerna. Språket ska vara så begripligt som möjligt, och 

enligt Bryman (2008) ska det inte ställas ledande frågor. Detta har vi försökt ta 

hänsyn till.  

För att stödja de resultat vi kommit fram till med giltig fakta, har vi använt oss av 

olika rapporter, artiklar, studier samt viss studielitteratur. Rapporter, artiklar och 

studier som övervägande är kritiskt granskade och giltiga som underlag utifrån de 

krav som ställs på denna C – uppsats. Vi har hämtat detta material från biblioteket 

bl.a. i Primo, i Diva, artiklar från socialmedicinsktidningen, är några nämnda och 

går samtliga att finna i referenslistan tillsammans med övriga referenser. 

Urval  

Inbjudningsbrev delades ut till samtliga handläggare på enheten. Detta för att 

säkerställa möjligheten att få så många handläggare som möjligt. Vi läste och tog 

hänsyn till Mittuniversitetets regler för innehållet i informationen till 

handläggarna. Vi använde oss av egenkonstruerade intervjufrågor och intervjuerna 

var semistrukturerade. Detta för att få svar på de frågor som är av relevans för 

syftet med denna studie. Lokaler på handläggarnas arbetsplats användes för att 

handläggarna skulle känna sig trygga.  
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Bearbetning av insamlad data 

Efter insamling av det empiriska materialet sorterade, reducerade och 

argumenterades det utifrån det empiriska materialet i linje med Ahrne och 

Svensson (2015). Detta gjordes för att skapa ordning och överskådlighet i det 

empiriska materialet. Reduceringen gjordes för att endast väsentliga delar skulle 

komma med i analysen och argumenteringen gjordes för att styrka tesen med hjälp 

av vårt empiriska material (ibid.). 

 

 

Analysmetod 

Vi har använt en narrativ analysmetod, som är ett tillvägagångssätt vid 

framtagning och analys av data som är sensitiv (Bryman, 2008). Narrativ analys 

fokuserar på texter som berättelser (ibid). När man gör en narrativ analys tittar 

man efter kopplingar som finns mellan t.ex. krav- kontroll- stöd för att se om det 

kan kopplas till om medarbetarna upplever sin arbetsplats som hälsofrämjande 

eller inte. 

Essensen i en narrativ analys är att finna handläggarnas perspektiv och inte 

fokusera på objektiva fakta (Bryman, 2008). Det finns fyra olika modeller för 

narrativ analys: 

1. Teamtisk analys- där tyngden ligger på vad som sägs och inte hur det sägs. 

2. Strukturell analys- en betoning av hur en berättelse förmedlas. Innehållsliga 

frågor negligeras inte, men tyngden ligger på användningen av narrativa 

mekanismer för att stärka trovärdigheten i berättelsen. 

3. Interaktiv analys- fokus på dialogen mellan berättaren och lyssnaren. 

Framträdande är den gemensamma konstruktion som båda parter utgör, men 

innehåll och form är definitivt inte något som marginaliseras. 

4. Performativ analys- en tonvikt på berättelsen som en presentation som utnyttjar 

ord och gester i syfte att skapa berättelse eller historia. Denna modell för narrativ 

analys inbegriper en granskning av hur lyssnarna reagerar på berättelsen  

(Bryman, 2008, s 527). 
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Vi valde att arbeta utifrån den tematiska analysmodellen (Bryman, 2008). Enligt 

Bryman (2008) bör man behålla deltagarnas språk i så stor utsträckning som 

möjligt, och inte ta med för mycket material samt även använda sig av 

förkortningar. Tyngden i uppsatsen ligger på vad som sägs och inte hur det sägs 

(Bryman, 2008). 

En tematisk analys är mycket flexibel och har inga fasta regler och metoden är bra 

för att hitta teman och mönster samt organisering av empirin (Braun & Clarke, 

2006). 

Enligt Braun et al. (2006, s. 87) har den tematiska analysen sex faser och eftersom 

analysmetoden inte är linjär kan man fritt röra sig mellan de olika faserna. 

● I fas ett transkriberas de inspelade intervjuerna och följs av att man noggrant 

läser igenom det transkriberade materialet för att kunna identifiera teman och 

mönster. 

● I fas två kodas materialet manuellt genom att plocka ut relevanta citat. 

● I tredje fasen diskuteras teman fram utifrån valda citat. 

● Fas fyra går ut på att se till att varje citat ligger under rätt tema. 

● I den femte fasen förfinas teman. 

● Den sjätte och sista fasen skrivs resultatet ner. 

 

 

                                          Etiska perspektiv 

 

Handläggarna informerades om syftet med studien och att materialet skulle 

anonymiserat så att det inte kan finnas risk för igenkännande. Handläggarna 

informerades även om att arbetsplatsen kommer att benämnas som ett 

socialkontor i Mellersta Norrland och att de själva kommer att kodas som en siffra 

i studien. Handläggarna informerades om att deltagandet är frivilligt och att de när 

som helst kunde avbryta intervjun utan att behöva uppge skäl till detta (Olsson & 
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Sörensen, 2001). Handläggarna behandlades med respekt och förhållningssättet 

var så objektivt som möjligt till varje handläggare och deras svar, för att minimera 

påverkan av deras svar.  

 

De etiska riktlinjerna vi förhållit oss till är: 

1.  Autonomiprincipen - hänvisar till att respektera andras förmåga till 

autonomi och integritet, vilket som i forskningssammanhang handlar om 

människors självbestämmande,  

2.  Godhetsprincipen - syftar till att man som forskare ska förebygga och 

förhindra skada,  

3.  Principen att inte skada - syftar till att man inte ska utsätta någon för 

skada. Som forskare ska man ha respekt för individens integritet och 

värderingar, 

4.  Rättviseprincipen - syftar till att samtliga ska behandlas lika, exempelvis 

vad gäller urval. Urvalet måste vara representativt för frågeställningen och 

vara noga motiverat (Olsson & Sörensen, 2001, s. 56). 

 

Vi har dessutom tagit hänsyn till Personuppgiftslagen (SFS 1998:204) och 

Personuppgiftsförordningen (SFS 1998:1191) för att skydda och säkerställa 

handläggarnas anonymitet. Vi har också förhållit oss till Sekretesslagen (SFS 

2009:400).  
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                                         Resultat 

 

Analysen av det insamlade datamaterialet redovisas nedan med hjälp av tre 

temaområden; Krav, Kontroll och Stöd.  Under varje temaområde redovisar vi 

olika underteman. Ett exempel på hur vi analyserat datamaterialet visas i Bilaga 3-

5. Dessa teman är valdes med utgångspunkt i den teoretiska referensramen vi valt 

i arbetet. Undersökningsgruppen bestod av sex handläggare i en enhet på ett 

socialkontor. Åldrarna varierar mellan 20-50 år och anställningstiden från några 

månader till drygt 30 år. Arbetsuppgifterna varierar från att vara handläggare i 

försörjningsstöd, flyktingguide, handläggare i skuldsanering, administratör samt 

handläggare för dödsboutredningar.  

Krav  

Under huvudtemat krav har vi analyserat fram ett undertema, tid kontra 

tillgängliga resurser. Innehållet i undertemat handlar om de krav handläggarna har 

i form av arbetsbelastning, i relation till den tid och de resurser som finns på 

enheten.  

 

Tid kontra tillgängliga resurser. Handläggarna i enheten upplever att 

arbetsbelastningen är hög i förhållande till befintlig tid och resurser. Det 

framkommer också att handläggarna upplever att de är för få anställda, utifrån den 

faktiska ärendemängd de har, framförallt i månadsskiftet då trycket ökar. 

Kraven upplevs ibland som höga och är ofta beroende av vilken situation 

handläggaren befinner sig i. En av handläggarna berättar följande: ”En gång har 

jag varit med en kund från 10 på dagen till 22 på kvällen så det ställer stora krav” 

(IP 4). Handläggarna berättar att det ofta förekommer övertidsarbete och att vissa 

kunder kräver mer tid än andra. 

Som många av de övriga handläggarna berättade, uttryckte en handläggare: 

”ibland kan det kännas som att det finns krav att hinna med mer än vad tiden 

räcker till” (IP 6). 

 

Handläggarna beskriver att de upplever kraven motstridiga i förhållande till de 

resurser som finns. Men, om det fanns mer resurser så skulle de kunna hjälpa 

kunderna på ett bättre sätt. Något som de flesta i enheten beskriver är att de skulle 

vilja göra ”mer” för kunden, en av handläggarna uttryckte det så här: ” ja jag 

tycker att vi har alldeles för mycket att göra, jag vet att många kollegor också 
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tycker det men på nått sätt får man det ju att gå ihop men inte så lätt å det kanske 

inte känns så himla bra inuti alla gånger” (IP 1). Handläggarna menar att även 

om de gör vad de ska, så hinner de inte med att göra mer än vad som krävs. 

Kvaliteten på arbetet blir inte så bra det skulle kunna vara, var en enhällig åsikt. 

 

Kontroll 

Under huvudtemat kontroll har vi analyserat fram tre underteman; 

påverkansmöjligheteter, kompetensutveckling och kontroll över arbetssituationen. 

Innehållet i undertemat påverkansmöjligheter handlar exempelvis om vilka 

möjligheter man har att kunna påverka sitt arbete. Undertemat 

kompetensutveckling handlar om i vilken utsträckning handläggarna ges 

möjlighet till exempelvis vidareutbildning. Det sista undertemat kontroll över 

arbetssituationen handlar om arbetet med det systematiska arbetsmiljöarbetet.  

 

Påverkansmöjlighet. Analysen visar att handläggarna upplever att de har 

möjlighet att påverka sitt arbete i den mån det är möjligt när det handlar om 

utformning av det egna arbetssättet samt att de är med och utformar 

arbetsrutinerna tillsammans med enhetschefen. Beslutsutrymmet är dock ofta 

begränsat och beroende av delegation samt gällande lagstiftning, framförallt 

Socialtjänstlagen (SOL). En handläggare uttryckte sig så här: ”vi hjälps alla åt att 

uppdatera våra rutiner kontinuerligt” (IP 2). Handläggarna uttrycker att det är 

viktigt att arbeta in nya rutiner i takt med att det uppstår nya situationer, att lagar 

förnyas eller förändras. En handläggare uttrycker att: “vi lever ju i en föränderlig 

värld och vi förändrar ju vårt arbetssätt så ofta” (IP 3). 

De beskriver att som handläggare på ett socialkontor har de lagar, arbetsrutiner 

samt delegationsordningar att rätta sig efter och syftar speciellt på SOL respektive 

tur och ordningsprincipen för hur man ska hanterar ärenden. En av handläggarna 

uttrycker att: “man kan inte prioritera de som skriker högst, utan organisera efter 

datum ärendena kommer in, för att inte överskrida handläggningstiden” (IP 1). 

Handläggarna uttryckte att det är viktig att ha en viss arbetsordning för att kunna 

hantera de stora mängder ärenden som kommer in. 

 

Kompetensutveckling. Handläggarna upplever att deras styrkor ses och 

uppskattas samt utnyttjas av såväl medarbetare som enhetschef. Delaktigheten 
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upplevs som stor på arbetsplatsen och handläggarna känner att de har en öppen 

dialog kring utformning och utförande av arbetsuppgifterna. En handläggare 

kommenterar detta med: ”arbetet är stimulerande och jag känner stor 

delaktighet” (IP 2).  

 

Utbildningsinsatser och dylikt förekommer och enhetschefen har en positiv 

inställning till detta. Det som ibland utgör ett hinder enligt handläggarna, är brist 

på resurser. Dels finns det inte pengar eller tid att lägga på kursverksamhet, dels är 

det brist på kurser för handläggare i ekonomiskt bistånd. En handläggare 

uttryckte: ”jag tror att det är resurserna som styr om man får genomföra kurser 

eller inte” (IP 2). De förklarar för oss att orsaken till bristen på utbud förmodligen 

beror på att det forskas för lite i ämnet. Handläggarna berättar att deras enhetschef 

håller i vissa utbildningar själv för såväl sina medarbetare som andra 

socialsekreterare. 

 

Kontroll över arbetssituationen. Handläggarna känner sig mycket delaktig i 

enhetens arbete kring rutiner, mål och planering av arbetet, samt i beslut som 

innefattar nyrekrytering och dyl. Under flera av intervjuerna framkom det att 

under vissa perioder kan arbetsmängden toppa sig pga. föräldraledigheter och dyl. 

Detta kan resultera i längre väntetider för kunderna, men samtliga handläggare 

försöker hjälpa varandra så mycket som möjligt för att kunderna inte skall behöva 

vänta på hjälp. 

Medarbetarna i enheten beskriver att de känner delaktighet och engagemang i 

såväl enhetens verksamhetsarbete som planering och det är det som får dem att 

hjälpas åt när arbetsbelastningen stiger. En handläggare uttryckte det så här: 

”ibland blir man väldigt stressad men det är på en hanterbar nivå” (IP 6).  

Handläggarna upplever att arbetat flyter bra när alla tar ett tag och hjälps åt för att 

ta undan topparna. 

Något som är återkommande under intervjuerna är hot och våldssituationer som 

handläggarna upplever. Men, detta uppger de att de arbetar med kontinuerligt för 

att förebygga genom riskanalyser för specifika situationer och åtgärdsplaner. 

Detta anses vara ett viktigt för att de ska kunna känna sig tryggare i sitt arbete. 
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Handläggarna berättar också att de faktiskt fått ett tillskott i enheten i form av en 

administrativ tjänst. Handläggarna upplever att den administrativa tjänsten 

underlättar och minskar stressen för dem.  

 

När vi frågade om SAM (Det systematiska arbetsmiljöarbetet) var det få av 

handläggarna som förstod vad vi talade om. När vi förklarade att SAM handlade 

om enhetens arbetsmiljöarbete förtog de vad det handlade om. Det framkom också 

att de flesta var medvetna om att det varje år genomförs arbetsmiljöenkäter. Några 

av handläggarna uttryckte att de inte kände till så mycket om SAM men var 

medvetna om att det är något som man arbetar med på arbetsplatsen. Dock 

berättade andra att de mycket väl känner till arbetet och att de också upplever en 

stolthet över arbetsmiljöarbetet. Ytterligare en kommentar som framkom var:” jag 

känner inte att det finns någon skev maktordning” (IP 6). Handläggaren uttryckte 

att samtliga medarbetare gavs lika stort utrymme och att det inte var någon som 

försökte vara chef över någon annan medarbetare.  

Stöd  

Under huvudtemat stöd har vi analyserat fram tre underteman; emotionellt stöd, 

praktiskt stöd i arbetet och vikten av positivt ledarskap. Innehållet i undertemat 

emotionellt stöd handlar exempelvis om klimatet mellan kollegorna. Undertemat 

praktiskt stöd handlar om vilket stöd handläggarna upplever sig få om man stöter 

på situationer man inte vet hur man ska hantera. Det sista undertemat handlar om 

ledarskapets betydelse för handläggarnas sociala arbetsmiljöförhållanden. 

 

Emotionellt stöd. Handläggarna beskriver att det är ett öppet klimat på 

arbetsplatsen med bra kommunikation medarbetare mellan, liksom mellan chef 

och medarbetare. Handläggarna är överens om att arbetet är oförutsägbart samt att 

de aldrig vet vilka situationer som kan inträffa, och att de därför måste stötta och 

hjälpa varandra. En handläggare uttrycker det så här: ”vi har ett öppet klimat med 

god kommunikation” (IP 1), medan en annan berättade att: ” vi har kontinuerlig 

handledning i grupp” (IP 1). För att kunna hantera olika situationer som till 

exempel hot och våld, så hade de stöd av en extern handledare som kom till 

arbetsplatsen och genomförde samtalsgrupp med dem.  
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För att handläggarna ska kunna hantera dessa situationer och minimera risken för 

hot/våld så långt som det möjligt, fick de utbildning. Detta genomförs eftersom 

situationer som innehåller hot och/eller våld inte är ovanligt och sker framförallt i 

samband med meddelanden om avslag till en kund. Detta är ofta avslag som ofta 

handlar om ekonomi, något som enligt handläggarna är ett känsligt ämne för 

människor och framförallt för redan utsatta sådana. 

 

Praktiskt stöd i arbetet. Handläggarna beskriver att de stöttar och täcker upp för 

varandra i det formella arbetet när det behövs och i den mån tiden räcker till. De 

beskriver också att de hjälps åt om de behöver vara två vid ett besök exempelvis 

om kunden tidigare varit hotfull eller dyl. En handläggare berättar att hen: ”har 

alltid stöd från kollegor och chefen är alltid tillgänglig” (IP 4).  

 

Vikten av positivt ledarskap. De flesta upplever att chefen är mycket mottaglig 

för deras åsikter. En handläggare uttrycker att: ”vår chef är mycket mottaglig för 

våra åsikter och förslag” (IP 1). Detta uppmuntrar till att aktivt ta ansvar för mer 

än det egna arbetet. Handläggarna upplever att de ges utrymme till att vara 

delaktig genom att enhetschefen involverar dem i vad som pågår på arbetsplatsen. 

Handläggarna beskriver att de upplever att chefen står upp för dem och för även 

deras talan till t.ex., högre ort när de krävs. En handläggare säger: ”vi har en 

lyhörd chef och lyhörda kollegor” (IP 2). Chefen upplevs som såväl tillgänglig 

som mottaglig för deras idéer och förslag. 

Handläggarna upplever sig sedda och uppskattade av enhetschefen. De upplever 

också att enhetschefen engagerar sig i vad de har att säga och även lyssnar på ett 

bra sätt när det handlar om förslag på ändringar i arbetssättet. En handläggare 

uttrycker att: ”jag har varit med att utveckla mina rutiner, jag förklarar för chefen 

vad jag behöver göra och frågar efter samtycke” (IP 4). Något som handläggarna 

uttrycker spontant och som är genomgående under intervjuerna, är att de 

uppskattar enhetschefen.  
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                                    Metoddiskussion 

Vi har valt en kvalitativ metod eftersom studiens syfte var att ta reda på sex 

handläggarnas upplevelser av deras organisatoriska och sociala arbetsmiljö och 

om de upplever den som hälsofrämjande. Vi ville med andra ord veta varje 

enskild handläggares upplevelser och inte kvantifiera något, då hade en 

kvantitativ studie passat bättre. För att få svar på handläggarnas upplevelser blev 

semistrukturerade intervjuer ett naturligt val. Genom att använda oss av detta 

kunde vi ställa eventuella följdfrågor eftersom vi ville finna såväl manifesta 

meningsbärare som latenta sådana. 

Vi skapade huvudteman och underteman ur studiens kontext med hjälp av 

Karaseks och Thorells Krav- kontroll - stödmodell. Tre teman, dvs. krav, kontroll 

och stöd, i modellen blev naturligt de bärande (manifesta) som tillsammans 

bildade huvudteman i resultatet, medan vi själva skapade underteman (latenta 

delen) ur innehållet i studien. Modellen användes för att analysera resultatet och 

säkerställa reliabiliteten (extern) eftersom modellen är både erkänd och använd av 

forskare i hela världen sedan länge.    

Sex handläggare var på gränsen till för få i studien, dock var det möjligt att utläsa 

gemensamma meningsbärare ur resultatet som pekar på gemensamma 

upplevelser, vilket också stärker reliabiliteten (intern) i studien.  

Vi hade kunnat välja ett annat tillvägagångssätt men vi upplevde att vald metod 

och tillvägagångssätt var det bästa för studiens syfte samt med hänsyn till deadline 

för studien.  

 

                                               Diskussion 

 

Vi har i diskussionen liksom i analysen utgått från Karasek och Thorells krav- 

kontroll - stödmodell och bildat två huvudteman som vi diskuterar under. 1:a är 

krav och kontroll eftersom de är beroende av varandra och 2:a huvudtemat är stöd. 

 

Enligt Linberg och Vingård (2012) finns det inte en internationell gemensam 

tolkning av varken vilket ord man ska använda sig av när man pratar om 

hälsofrämjande arbetsmiljö eller vad det innebär. I Sverige använder man sig 
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oftast av ordet god arbetsmiljö medan man använder sig av andra ord som t.ex. 

hälsosam arbetsmiljö, hälsosam organisation i andra länder. Detta försvårar 

arbetet med att förbättra arbetsmiljön på ett effektivt sätt (ibid.).  

 

Däremot finns det enligt Lindberg och Vingård (2012) internationellt 

gemensamma hälsofrämjande faktorer och några nämnda i rangordning är; att få 

växa och utvecklas i sitt arbete, delaktighet, en positiv tillgänglig och rättvis 

ledare, bli behandlad med respekt, ett positivt och öppet klimat, att få arbeta enligt 

egna värderingar, få erkännande av sitt arbete samt självständigt få styra över sina 

arbetsuppgifter.  

 

Ovan beskrivna faktorer överensstämmer väl med de resultat vi fått fram genom 

vår analys. Vi kommer således att diskutera dessa sammanfattningsvis under två 

huvudteman: Krav och kontroll, samt Stöd. 

 

Krav och Kontroll 

Att arbetet som handläggare på ett socialkontor är både stressigt och ställer höga krav 

på handläggarna är föga överraskande, liksom att arbetsbelastningen är hög. Något 

som dock är överraskande och som Perlinski, Blom och Morèn (2009) beskriver i en 

undersökning av ca 200 handläggare, är att handläggare enligt självrapportering mår 

bra såväl fysiskt som mentalt. I samma studie av Perlinski, Blom och Morèn (2009), 

rapporteras det att viss trötthet förekommer men generellt så är handläggarnas 

mentala hälsostatus bra eller mycket bra i jämförelse med internationella studier.   

 

Handläggarna i vår studie upplever att arbetsbelastningen är hög och detta ställer 

höga krav på dem att hinna med arbetsuppgifterna. Kraven upplevs dock inte 

motstridiga i förhållande till de arbetsuppgifter de har enligt vår analys. De höga 

krav som handläggarna upplever behöver dock inte innebära en hög stress så 

länge de upplever att de har hög kontroll över arbetsuppgifterna (Grönlund, 2007; 

Hultberg, 2007).   Detta stämmer väl med vår analys. 

 

Handläggarna upplever att de har hög kontroll, eftersom de i hög utsträckning 

tillåts att påverka sitt arbete. De känner delaktighet genom att de är med och 

utformar sina arbetsrutiner tillsammans med enhetschefen, som också uppmuntrar 
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dem till att ta ansvar för sådant som annars skulle ligga inom enhetschefens 

ansvar. Grönlund (2007) och Glemne (2008) beskriver att den här typen av s.k. 

”aktiva” arbeten ger de bästa förutsättningarna för lärande och utveckling. En låg 

kontroll med höga krav skulle i stället kunna skapa distansering enligt Björling 

och Hägglund (2004), som innebär att handläggarna skulle kunna uppleva stress 

och ångest inför sina arbetsuppgifter.  

 

Handläggarna upplever att de kan växa och utvecklas i sitt arbete, och Grönlund 

(2007) menar att individer som har ett aktivt arbete kommer att utveckla betydligt 

smartare strategier för att hantera kraven i arbetet. Något som i sin tur, enligt 

Grönlund (2007) och Glemne (2008), gynnar självkänslan och ökar effektiviteten, 

samt risken för skadlig stress.  

 

I arbeten som innehåller höga krav och låg kontroll, är ofta den höga stressnivån 

ett hinder för lärandet. På detta sätt uppstår onda och goda cirklar, där vissa 

medarbetare bryts ned av stressen medan andra stärker sin motståndskraft och 

förmåga enligt Grönlund (2007). 

 

Grönlund (2007) beskriver att det finns risker med att ha för hög egenkontroll 

och/eller för mycket inflytande över det egna arbetet. Frihet är en faktor som 

under lång tid setts som avgörande när det gäller att förhindra negativ stress. Men, 

frihet kan istället bli en källa till stress, eftersom det för vissa kan bli svårt att 

avgränsa och begränsa det egna arbetet.  

 

Grönlund (2007) beskriver vidare att det finns indikationer på att individer med 

hög kontroll i arbetet oftare jobbar övertid än de med låg kontroll. Dessa upplever 

inte sällan konflikter mellan arbetet och familj, men deras psykiska välbefinnande 

är däremot bättre. Under våra intervjuer framkom det att övertidsarbete förekom 

på enheten, vilket kan vara ett tecken på att handläggarna känner hög kontroll.   

 

Något som bör tas i beaktande är att handläggarna upplever att de inte har 

möjlighet att utföra ett så bra arbete som de skulle vilja, och att de får sänka de 

egna kraven för att hinna med den ärendemängd de har. Att känna att man inte får 



 

 

27 

 

utföra arbetet utifrån de krav man har på sig utan måste nöja sig med det som 

“hinns med” kan leda till ohälsa enligt Widmark (2007).  

 

Stöd  

Analysen visar att undersökta handläggare upplever att de får stöd från såväl 

varandra som av enhetschefen, samt att de upplever ett öppet klimat med en bra 

kommunikation på arbetsplatsen. Vi kan också se att handläggarna upplever 

enhetschefen som en rättvis och respektfull ledare. Detta stämmer väl med vad 

Lindberg och Vingård (2012) beskriver som hälsofrämjande faktorer. Detta är 

faktorer beskrivs vara viktiga för ett hälsofrämjande arbete (ibid.).  

 

Vinberg (2008) beskriver sex faktorer som är viktiga för ett hälsofrämjande 

arbete:  

1. Ledaren visar hänsyn till de anställda, 2. initierar struktur när det behövs, 

framförallt i särskilt krävande situationer, 3. tillåter medarbetare att ha kontroll på 

sitt arbete och gör dem delaktiga, 4. inspirerar medarbetarna till att se en mening 

med arbetet de utför, 5. ger dem intellektuell stimulans, samt 6. att ledaren är 

karismatisk. 

 

Detta är egenskaper som analysen bekräftar. Enhetschef har, och använder sig av 

ett hälsofrämjande ledarskapsbeteende, som också bidrar till en hälsosam 

arbetsmiljö som också bekräftas i en studie av Hultberg (2007).  

 

Något som är framträdande i analysen är hur handläggarna hjälper och stöttar 

varandra för att arbetet ska fungera på bästa sätt. Detta upplevs som positivt och 

leder till att handläggarna känner sig tryggare och kan fokusera på sina 

arbetsuppgifter och därmed utveckla sin autonomi i arbetet (Cuibe, 2013). 

Ovan beskrivna upplevelser beror framförallt på enhetschefens ledarstil och dennes 

tillåtande klimat, samt kulturen som finns på enheten. Medarbetarnas organisatoriska 

effektivitet, hälsa och tillfredsställelse överensstämmer med vad Vinberg (2008) 

beskriver som avgörande faktorer för ett hälsofrämjande arbete.  

 

Vidare anser vi att det vore av gagn för arbetet med en hälsofrämjande arbetsmiljö 

om man kommer fram till ett internationellt gemensamt uttryck för såväl 
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benämningen av arbetet som innebörden, förslagsvis med utgångspunkt i de 

internationella hälsofrämjande faktorer som redan finns. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                           

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

29 

 

                                          Konklusion 

 

Resultatet visar att trots den höga arbetsbelastningen som finns på enheten upplever 

handläggarna hög kontroll över sitt arbete. Detta beror på den positiva ledarstilen, 

med en lyhörd enhetschef samt en god kommunikation mellan handläggare och 

mellan handläggare och enhetschef. Delaktigheten är stor i det organisatoriska och 

sociala arbetsmiljöarbetet och arbetsplatsen uppfyller många av de kriterier som 

forskningen pekar på är nödvändiga för en hälsofrämjande arbetsplats.  

 

Avslutningsvis föreslår vi att man forskar kring arbetet som ekonomisk 

biståndshandläggare, eftersom det under arbetets gång framkommit att det forskas 

för lite kring detta.  
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Bilaga 1. 

 

 

Ett hållbart arbetsliv är av stor vikt för alla som är anställda på en arbetsplats, för 

såväl den fysiska som den psykiska hälsan. Forskning visar att 

arbetsbelastningen generellt är både hög och stressigt för handläggare i 

socialtjänsten, och att detta leder i sin tur till arbetsrelaterade sjukdomstillstånd. 

Ämnet ligger i tiden eftersom Arbetsmiljöverket den 31 mars i år, införde nya 

föreskrifter om det psykosociala arbetsmiljöarbetet. 

 

De gamla föreskrifterna om det psykosociala arbetsmiljöarbetet (som nu mera 

benämns Organisatoriska och sociala arbetsmiljöarbetet) anses vara såväl 

inaktuella som föråldrade. Den främsta orsaken till förändringen av föreskrifterna 

är stressrelaterade faktorer, dvs. faktorer som ofta leder till höga kostnader för 

samhället pga. av långa sjukskrivningar och svårigheter att återgå till arbetet. 

 

I föreliggande studie vill vi undersöka upplevelse av den psykosociala 

arbetsmiljön i enheten du arbetar i, samt om du upplever arbetet som 

hälsofrämjande. Detta tänker vi att vi gör bäst genom att utföra intervjuerna på 

din arbetsplats. Intervjuerna beräknas att ta ca 60 min +/- per/person. 

Deltagandet är frivilligt och du kan när som helst välja att avsluta sin medverkan 

utan att ange skäl. Uppgifter om dig som deltagare eller din arbetsplats, kommer 

att anonymiseras. Arbetsplatsen kommer att benämnas som en socialtjänst i 

mellersta Norrland och ni som deltar kommer att kodas med en siffra i uppsatsen. 

 

För att kunna säkerställa kvaliteten på data hoppas vi att du godkänner att vi 

spelar in intervjun. De uppgifter som samlas in behandlas konfidentiellt och 

förvaras så att ingen obehörig kan ta del av dem. Det insamlade materialet 

kommer endast att användas till föreliggande studie. 
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Vi som kommer att genomföra intervjuerna heter Madelene Larsson och Helena 

Blom Häggström och går sista terminen i Programmet hälsa och rehabilitering i 

arbetslivet vid Mittuniversitetet. Arbetet är en fördjupningsstudie under sista 

terminen på utbildningsprogrammet - ett s.k. vetenskapligt arbete. 

 

Fyll i bifogad svarsblankett (gäller samtliga oavsett om du väljer att medverka 

eller avstår från att medverka). Kopiera svarsblanketten och bifoga i ett svarsmail 

till Helena Blom Häggström, blom.haggstrom@hotmail.se, så snart som möjligt. 

Vid eventuella frågor kring undersökningen får Du gärna kontakta oss: 

 

Student:                                                                              Handledare: 

Madelene Larsson                                              Universitetslektor, Bodil Landstad 

mape0304@student.miun.se                              bodil.landstad@miun.se 

072-213 34 50                                                     + 47 907 96 593                                                  

                                                                                 

Helena Blom Häggström  

blom.haggstrom@hotmail.se  

076-103 77 52                                                                        
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Bilaga 2 

 

Intervjuguide:      
Anställdas upplevelse av det organisatoriska och sociala arbetsmiljöarbetet på ett 

socialkontor i Mellersta Norrland. 

 

Inledande frågor: 

 

Berätta vad det var som gjorde att du började arbeta i socialtjänsten?  

 

Berätta lite om dina arbetsuppgifter i enheten? 

 

När började du arbeta på denna enhet? 

 

Krav: 

 

1. Hur skulle du beskriva din arbetsmängd i förhållande till tid och resurser? 

(Följdfråga om det behövs; samt möjlighet till att prioritera och styra det egna 

arbetet?) 

 

2. Upplever du kraven motstridiga i förhållande till de arbetsuppgifter du har? 

(utifrån vad de beskriver i fråga 1.) 

 

Stöd/kontroll 

 

3. Känner du att du har tillräckligt med stöd för att kunna utföra dina 

arbetsuppgifter? 

 

4. Hur skulle du beskriva den psykosociala arbetsmiljön på din arbetsplats?   

(Stöd, förståelse, socialt, klimat). 

 

5. Hur skulle du beskriva mottagandet av förslag på förändringar i arbetsmiljön på 

din arbetsplats? 

 

Organisering av arbetsmiljöarbetet 

 

6. Hur väl känner du till det Systematiska arbetsmiljöarbetet på din arbetsplats? 

(Berätta)  

 

7. Hur skulle du beskriva balansen mellan utfört arbete och uppskattning på utfört 

arbete på din arbetsplats? 
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Fortsättning bilaga 2 

 

8. Hur skulle du beskriva möjligheterna för att få genomföra kurser eller 

utbildningsinsatser på din arbetsplats? 

 

9. Finns det tydliga rutiner och arbetsbeskrivningar på ditt arbete? 

 

10. Vet du vilka policyn det finns på din arbetsplats? 

 

11. Upplever du att det finns brister i den psykosociala arbetsmiljön på din 

arbetsplats och i så fall vad/vilka? 
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Bilaga 3 

Krav 

 

Intervjuperson (IP) Tid kontra tillgängliga resurser 

IP:1 ”ja jag tycker att vi har alldeles för mycket att göra, jag vet att 

många kollegor också tycker det men på nått sätt får man det ju att 

gå ihop men inte så lätt å det kanske inte känns så himla bra inuti 

alla gånger” “ingen blir glömd” 

IP:2 ”jag tycker inte att kraven i mitt arbete är motstridiga mot den tid jag 

har men gentemot de resurser som finns” 

IP:3 ”finns alltid borden som man inte hinner med.” 

IP:4 ”en gång har jag varit med en klient från 10 på dagen till 22 på 

kvällen, så det ställer stora krav” 

IP:5 ”det är oftast inte så att jag stressar ihjäl mig” 

IP:6 ”Ibland kan det kännas som att det finns krav att hinna mer än tiden 

räcker till” 
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Bilaga 4 

Kontroll 

Intervju 

person (IP) 

Påverkansmöjligheter Kompetensutveckling Kontroll över 

arbetssituation 

IP:1 ”man kan inte 

prioritera de som 

skriker högst, utan 

organisera efter datum 

då ärendena kommer 

in för att inte 

överskrida 

handläggningstiden” 

 ”känner inte till ang 

SAM men vet att det finns 

där” 

IP:2 ”vi hjälps alla åt att 

uppdatera våra rutiner 

kontinuerligt” 

”arbetet är 

stimulerande och jag 

känner stor 

delaktighet” 

”känner mycket väl till 

vårt SAM arb. och vi är 

mycket stolta över vårt 

arbete med detta” 

IP:3 ”vi lever ju i en 

föränderlig värld och 

vi förändrar ju vårt 

arbetssätt så ofta.” 

”Motiverande 

Intervjuer (MI) får alla 

nya gå” 

”Jag tror att bara man 

är delaktig så går det bra 

alla tycker kanske inte att 

det är bra men man ska 

känna att man ha varit 

delaktig i diskussionen.” 

“Jobbat mycket med hot 

och våld och gjort 

riskanalyser för specifika 

situationer och gjort 

åtgärdsplaner” 

IP:4  ”jag tror att det är 

resurserna som styr om 

man får genomföra 

kurser och dyl.” 

”nu har vi noll väntetider 

och det är när alla är 

här, men i maj är många 

lediga och då får vi se 

hur det blir” 

IP:5   ”mina arbetsrutiner 

uppdateras ständigt och 

det gör jag mycket själv i 

samråd med chef” ”kan 

inte svara ang. SAM” 

 

IP:6   ”ibland blir man väldigt 

stressad men det är på en 

hanterbar nivå” 
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Bilaga 5 

Stöd 

Intervju 

person (IP) 

Emotionellt Praktiskt stöd i arbetet Vikten av positivt ledarskap 

IP:1 ”vi har ett 

öppet klimat 

med god 

kommunikation 

”vi har 

kontinuerlig 

handledning i 

grupp” 

 ”vår chef är mycket 

mottaglig för våra åsikter 

och förslag” 

IP:2  ”stödet är bra när jag 

behöver det, 

Nu har jag jobbat så 

länge att 

Kollegorna kommer till 

mig för stöd” 

”vi har en lyhörd chef och 

lyhörda kollegor” 

IP:3  ”Jag är ingen som 

gnäller eller känner 

frustration om jag inte 

får nåt stöd och saknar 

det inte. 

Jag vill styra och påverka 

så mycket själv.” 

 

IP:4  ”har alltid stöd från 

kollegor och chefen är 

alltid tillgänglig” 

”jag har varit med och 

utvecklat mina rutiner själv, 

jag förklarar för chefen vad 

jag behöver göra och frågar 

efter samtycke” 

IP:5  ”alla är jätte duktiga så 

jag kan fråga vem som 

helst” 

”jag tycker att det är en jätte 

bra arbetsplats och en 

tillgänglig chef” 

IP:6  ”det är en jättebra 

arbetsgrupp och stödet 

finns där om jag vill ha 

det” 

”jag känner att man är 

uppskattad av både kollegor 

och chef” 

 

 

 

 


