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There have been many different studies made about social workers and their work 

environment, most of these studies have had the same result. The result has been that social 

workers have a high workload and the case count is also high which often leads to mental 

stress. The purpose of our study was to investigate which factors social workers believed 

impact their psychosocial work environment. We wanted to see if the factors that the social 

workers mentioned would be related to the demand- control and social supportmodel. To 

investigate this we chose a qualitative method and used semi-structured interviews to 

interview six different social workers. To analyze the empirical data Karasek and Theorell 

(1990) demand- control and supportmodel was used. The results showed that the social 

workers were satisfied with their psychosocial work environment. Majority of the interviewed 

social workers had the experience that the demands put on them were high but that they could 

handle this because they also had high self-control. Something everyone mentioned was that 

they had good social support from their colleagues and that having this support caused less 

stress. Overall the results show that high demands can be handled by higher self-control and 

good support. 	
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Förord	
Först och främst vill vi tacka vår handledare Anders Östnäs för hans engagemang under vår 

skrivprocess och även för den konstruktiva kritik vi fått. Vi vill även tacka samtliga 

socialsekreterare som ställt upp och tagit sig tid till en intervju. Sist men inte minst vill vi 

tacka våra anhöriga som har stått ut med oss och stöttat oss in i det sista under vårt 

uppsatsskrivande. Tack!	
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1. Inledning  
1.1 Problemformulering 
 
Det är kommunen som bär det yttersta ansvaret vad gäller medborgare som på något sätt 

hamnat i en utsatt situation och som behöver stöd och hjälp (2 kap. 1 § SoL). Det kan gälla 

olika saker som exempelvis ekonomiska problem, missbruksproblematik, äldre eller barn och 

unga för att ge några exempel. Socialtjänstlagen är något socialnämnden står under, och i 

varje kommun har man en socialnämnd. Därefter är det socialtjänsten som lyder under 

socialnämnden (Socialstyrelsen, 2003). 	

	

Socialtjänsten är en verksamhet som ständigt utsätts för politiska reformer och ansträngningar 

i syfte av att förändra verksamheten till det bättre. Ett exempel på detta är New Public 

Management (NPM) (Johansson, 2015). Speciellt de senaste decennierna har den svenska 

välfärdsstaten förändrats en hel del. Som precis nämnt är NPM är del av de stora 

förändringarna och innebär ett ökat fokus på budget, effektivisering men också rationalisering 

av resurser. Något som också ger konsekvenser i form av ökade krav, ökad arbetsbelastning 

och minskade resurser i yrkesutövandet som i sin tur försvårar medarbetarnas möjlighet till att 

upprätthålla en god kvalitét i deras yrkesutövande (ibid.). Uppföljning, utvärdering, tillsyn 

och andra typer av granskning är viktiga medel för att styra men också utveckla 

socialtjänstens verksamhet. Ökade krav på granskning är något som ökat sedan 90-talet och 

inte bara i Sverige. Kontroll inriktade former av granskning har utvecklats och görs för att 

övervaka verksamheten så att lagar och föreskrifter följs men också för att kontrollera kvalitet 

samtidigt som önskade resultat uppnås (Lindgren, 2015). Det kan märkas i bland annat 

styrdokument, lagar och regler där kvalitet och resultat hamnar i centrum (ibid). God kvalitet i 

detta sammanhang handlar om att politiska mål uppnås och får ett väntat resultat. Där 

kommer Inspektionen för vård och omsorg (IVO) in i bilden och är en tillsynsmyndighet vars 

uppdrag är kontroll, utvärdering samt tillsyn av verksamheter (Lindgren, 2015). 	

	

Det finns allvarliga brister i socialsekreterarnas arbetsmiljö i Sverige vilket det skrivs om i en 

rapport från Arbetsmiljöverket (2018). Gemensamma nämnare är extrem arbetsbörda, hot och 

våld samt trakasserier. Resultat är efter Arbetsmiljöverket i tre år har besökt olika 

socialkontor runt om i landet där samtliga av dem har fått krav på förbättringar. Granskningen 

visar också på en arbetsbelastning som i normala fall är väldigt hög i samband med ett för litet 

antal personal. Arbetsmiljön hos många socialsekreterare i flera kommuner är dessvärre 

många gånger inte heller säker. Dagliga upplevelser av hot och våld normaliseras ofta och tas 
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aldrig itu med. 19 av alla granskade kommuner i Sverige varit nära böter med anledningen av 

så pass omfattande säkerhetsbrister.	

	

Vidare talar akademikerförbundet SSR, ett fackförbund som arbetsmiljöverket haft nära 

samarbete under rapportens process att Arbetsmiljöverkets rapport visar att arbetsbelastningen 

är alarmerande hög där obalans mellan krav och resurser verkar vara anledningen. Hög och 

växande ärendemängd, svåra ärenden och mycket tid till administration är något som präglar 

socialtjänstens arbete. Resultatet blir hög personalomsättning som visar sig vara tydliga 

signaler på flykt från arbetsplatsen men också själva yrket i sig. Detta är också få av de 

faktorer som får socialsekreterarna att må så pass dåligt att de inte orkar stanna på 

arbetsplatsen (Arbetsmiljöverket, 2018).	

	

Det konstateras vidare i Arbetsmiljöverkets rapport (2018) att det är en självklarhet att 

bemanningen inte är anpassad för att möta behoven inom socialtjänsten samt att de 

budgetmedel som sätts inte räcker. Socialsekreterarnas arbetssituation försämras år efter år 

och Arbetsmiljöverket (2018) menar att det är något som kommunledningen behöver ta 

ansvar för att få socialtjänsten att fungera bättre. Försök har gjorts genom att utöka budgeten, 

något som visat sig vara otillräckligt. Akademikerförbundet SSR  ställer vidare krav på 

förbättringar såsom att kommunledningen ser till att socialtjänsten får den budget som är 

nödvändig och motsvarar behoven. Krav finns också på att göra ytterligare satsningar på att 

stärka bemanningen, inte bara hos den sociala barn- och ungdomsvården utan hos all 

myndighetsutövning inom socialtjänsten. Rutiner för hur hot och våld behövs i samtliga 

kommuner samt att chefer måste få bättre förutsättningar för att möjliggöra ett mer 

närvarande ledarskap (ibid.).	

	

Rubenowitz (2004) har i sin bok “Organisationspsykologi och ledarskap” sammanfattat 

tidigare forskning vad gäller psykosocial arbetsmiljö med begrepp såsom arbetsledning, 

egenkontroll, gemenskap, stimulans och arbetsbelastning. Egenkontroll handlar just om 

medarbetarens kontroll över de krav som finns i arbetet och i dess olika processer inom 

organisationen och på organisationsnivå. Vad gäller arbetsledning talar man om 

kommunikativ relation, men också om stimulans och om arbetets utveckling genom 

medarbetaren själv. Gemenskap, tydligare beskrivet arbetsgemenskap handlar om relationer 

till kollegor och hur man upplever arbetsbelastningen psykiskt (Rubenowitz, 2004). Och det 

är nyss nämnda friskfaktorer som visar sig vara avgörande för att hålla medarbetarna borta 

från långtidssjukskrivningar. Detta har man kommit fram till genom att jämföra olika företag 
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med låg andel långtidssjukskrivningar och företag med högre andel och bekräftar bara 

ytterligare att ovan nämnda friskfaktorer är avgörande för en god psykosocial arbetsmiljö 

(ibid.) 

 

Rubenowitz (2004) har genom forskning funnit att arbetsgemenskap var den variabel som 

skattades högst och  handlar om den kommunikativa relationen mellan kollegorna. Längre ner 

kom medarbetare som upplever höga krav tillsammans med låg kontroll och påverkar dess 

arbetssituation negativt. Även att man inte får något för mödan och att kommunikationen från 

arbetsledningen vad gäller den informativa, stödjande och problemlösande delen inte är 

tillräcklig (ibid.). Vad som också visade sig i resultatet var att stressigt arbete tillsammans 

med att det stundtals är fysiskt och psykiskt påfrestande i längden påverkar 

arbetsmotivationen negativt och väcker en önskan om nytt arbete eller ny yrkesväg 

(Rubenowitz, 2004). Något Rubenowitz (2004) också kommit fram till är att negativ 

psykosocial arbetsmiljö många gånger kan vara svårt att reparera samt att den tenderar att 

vara osynlig.  

 

I en studie av Aronsson, Bejerot och Härenstam (2012) ligger fokuset på läkaryrket som 

profession och på sambandet mellan avgränsning av arbetsuppgifter, anspänning och 

utmattning. De menar på att professionella yrken ofta kännetecknas av att de finns en nära 

koppling mellan den professionella rollen och den individuella identiteten (ibid.). Den 

professionella rollen innefattar vad som förväntas av individen i rollen men även vad som inte 

kan förväntas av individen. Fokuset i studien är illegitima arbetsuppgifter och resultatet 

visade att det bara är marginella skillnader vad gäller oskäliga uppgifter mellan män och 

kvinnor och att det verkar vara vanligast förekommande i åldersspannet 40-55 år. Vad som 

också visade sig vara vanligt var att jobba övertid, mellan 50-75 procent. Det visar sig också 

att risken för en hög nivå av utmattning ökar med fem gånger för de som upplever att det ofta 

har oskäliga uppgifter vilket mäts vara många som gör (ibid.). I en av grupperna som 

författarna undersökt är det mer än 50 procent som flera gånger i veckan känner sig 

känslomässigt tömda av arbetet efter arbetsdagens slut. 37 procent upplever ofta att ofta har 

dagar där de har känslan av att de blir pressade till gränsen av vad de klarar av (ibid.) 

 

Även om ovanstående forskning handlar om läkarprofessionen är det ändå återkommande 

med orimliga krav tillsammans med låg kontroll. Forskningen ovan bekräftar och förtydligar 

hur det kan se ut hos människobehandlande professioner. 
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Psykosocial arbetsmiljö är ett välutforskat ämne och är bland annat en faktor till den 

teoretiska krav- kontroll- och stödmodellen. Tanken är då att undersöka om det finns ett 

samband mellan denna teoretiska modell i relation till psykosocial arbetsmiljö hos 

socialsekreterare och dess effekter som många gånger tar sig uttryck i arbetsrelaterad stress, 

hög arbetsbelastning, brist på stöd och andra bidragande faktorer (Karasek & Theorell, 1990). 

Kontroll och handlingsutrymme går hand i hand och är begrepp som dyker upp genomgående 

i hela studien då det är en del av vår teoretiska utgångspunkt, vår intervjuguide men också 

våra frågeställningar. Sammanfattningsvis är tanken med krav- kontroll- och stödmodellen att 

identifiera olika faktorer som krav och kontroll och hur olika kombinationer av dessa två 

påverkar medarbetaren. Det modellen också gör att att lyfta fram betydelsen av socialt stöd på 

arbetsplatsen (ibid.). Begreppen har varit återkommande i tidigare forskning fann vi det extra 

intressant att använda denna teori och modell som teoretisk utgångspunkt. Vi fann även teorin 

användbar i skapandet  av intervjuguiden men också genom att tematisera vårt analyserande 

av vår insamlade empiri från intervjuerna. Vår teoretiska utgångspunkt blev som ett bra 

verktyg och hjälpte oss genom arbetet process att hålla en röd tråd och en tydlig struktur.  

	

Det finns sedan tidigare en stor mängd studier gällande den psykosociala arbetsmiljön inom 

människobehandlande organisationer och särskilt vad gäller socialsekreterare. Kvantitativ 

metod har varit den vanligaste metoden som använts i forskningssammanhang som dessa 

(Eklöf, 2017). Av den anledningen kommer vi istället att använda oss av kvalitativ metod då 

vi vill lyfta den psykosociala arbetsmiljön hos socialsekreterare på djupare plan. Vi hoppas att 

denna studie kommer bidra med information som i sin tur kan bidra till en bättre psykosocial 

arbetsmiljö för vår målgrupp. Psykosocial arbetsmiljö upplever vi vara en ständigt föränderlig 

process som därför behöver vara ett ständigt forskningsprojekt att arbeta med för att ge de 

bästa möjliga förutsättningar vad gäller alla medarbetare. Det är av denna anledning vi anser 

att ämnesvalet i denna studie vara relevant för socialt arbete eftersom det kan upplysa 

utomstående hur läget för socialsekreterarna faktiskt ligger till. Viktigt är då att fortsätta 

forska kring detta område då det som tidigare nämnt är en ständigt föränderlig process som i 

sin tur kräver ständiga uppdateringar. Eftersom varje socialsekreterare besitter egna 

individuella erfarenheter och upplevelser blir resultaten aldrig detsamma heller vilket tyder 

ytterligare på att vi aldrig blir fullärda för hur socialsekreterarnas arbetssituation ser ut. 	
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1.2 Syfte och frågeställning 
Syftet med denna uppsats är att undersöka samt få en djupare förståelse för 

socialsekreterarnas upplevelser av deras psykosociala arbetsmiljö samt vad de upplever 

påverkar den psykosociala arbetsmiljön. 	

	

Frågeställningarna är:	
● Hur upplever socialsekreterarna kraven på sig i arbetet? 

● Hur upplever socialsekreterarna att handlingsutrymme och kontroll påverkar den 

psykosociala arbetsmiljön? 

● Hur upplever socialsekreterarna stödet på sin arbetsplats? 

2. Begreppsdefinition	
2.1 Socialsekreterare 
Den största delen av vår studie handlar om socialsekreterare och dess upplevelser kring den 

psykosociala arbetsmiljön. För att definiera och förtydliga mer exakt vad socialsekreterare 

innebär använder vi oss av Nationalencyklopedin. Där beskrivs begreppet socialsekreterare i 

synonymer som ”kommunal tjänsteman”, ”vanligen socionom, som handlägger olika former 

av enskilda socialtjänstärenden”. I vidare befattning faller även begreppet socialarbetare in. 

Socialarbetare definieras i synonymer som ”person som arbetar inom kommunal socialtjänst, 

inom flera andra områden i samhället som exempelvis sjukvård och skola” 

(Nationalencyklopedin).	

3. Kunskapsläge 	
I kommande kapitel kommer tidigare forskning inom området att presenteras. Kunskapsläget 

bygger på vetenskapliga artiklar, men också på rapporter inom forskning och utveckling. Den 

forskning som presenteras nedan kommer även ligga till grund för en del av vår analys. Vi 

kommer även att nedan göra begreppsdefinitioner på begrepp som är genomgående i studien. 	

3.1 Litteratursökning	
Tidigare forskning som vi använt oss utav är både svensk och internationell. Exempel på 

sökord vi använt oss utav är bland annat psykosocial arbetsmiljö, socialsekreterare, 

socialsekreterare, krav- kontroll- och stödmodellen, social worker, stress, arbetsmiljö, work 

environment, arbetsbelastning och handlingsutrymme. På så sätt fann vi litteratur som vi 
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använde i studien men också till den tidigare forskningen. Vår strävan har sedan början av 

skrivprocessen varit att använda oss av relevant litteratur i förhållande till vårt syfte samt våra 

frågeställningar. Därför blev det att vi utgick en del från författare som exempelvis Karasek, 

Theorell med tanke på vår teoretiska utgångspunkt men också författare som Aronsson då 

stress och hög arbetsbelastning är en central del i vår studie. Mycket av ovanstående litteratur 

är av äldre slag vilket gjorde att vi försökte komplettera upp med mer nypublicerad forskning. 

Det vi har hittat och använt oss utav är exempelvis rapporter från arbetsmiljöverket och 

akademikerförbundet SSR. Vi har också hämtat litteratur från ovanståendes referenslistor då 

det är hög sannolikhet att det även där finns relevant information för oss hämta. 

Sammanfattningsvis har vi till studien funnit litteratur och forskning som passar studiens 

syfte, innehåll och det som är relevant för vår studie. Vi har också under skrivprocessens gång 

fått handledning i passande litteratur och forskning, vilket vi funnit användbart samt använt 

oss utav.	

3.2 Psykosocial arbetsmiljö	
Psykosocial arbetsmiljö är ett begrepp som är svårdefinierat och leder till att det inte finns en 

definition av begreppet, utan flera. Begreppet kan definieras som ett samspel mellan individ 

och miljö. Det kan också handla om att den psykosociala arbetsmiljön omfattar 

organisatoriska, fysiska och sociala arbetsmiljöfaktorer och har på ett eller annat sätt inverkan 

på medarbetarens välbefinnande (Lenneér Axelson och Thylefors, 2005). 	

Organisatoriska arbetsmiljöfaktorer handlar om yttre effekter som reglerar arbetet och kan 

exempelvis gälla arbetsfördelning, övertid, tidspress och vem som har beslutsfattandet. 

Fysiska arbetsmiljöfaktorer handlar om de materiella delarna som påverkar i arbetet (Leneér 

Axelsson och Thylefors, 2005).	Medans de sociala arbetsmiljöfaktorerna handlar om 

relationer och handlar oftast om relation till chef och kollegor. Gruppgemenskap bedöms 

dock vara den viktigaste delen för en god psykosocial arbetsmiljö (ibid). Det är är viktigt att 

tänka på det individuella eftersom alla individer är olika, med olika bagage vilket gör att man 

upplever samt hanterar saker på olika sätt (Lenneér Axelson och Thylefors, 2005). 	

Forslin (2003) tar upp nedanstående punkter i sin studie, enligt honom är dessa fem punkter 

av betydelse för medarbetarnas psykosociala arbetsmiljö. 

1. Förmågan att fullfölja sina arbetsuppgifter, genom att ha tid och resurser för att kunna 

slutföra det man påbörjat.  	
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2. Tydligt avgränsade arbetsroller genom att man känner till arbetet och vet vad, hur och när 

arbetsuppgifterna ska genomföras.   	

3. Att känna meningsfullhet och upplever att det man gör är viktigt.  	

4. Socialt stöd genom att känna samhörighet med kollegor och resterande arbetsgrupp.  	

5. Kompetensutveckling genom att det finns möjligheter att utvecklas genom exempelvis 

utbildningar.	

Stöd tar Forslin (2003) upp som en viktig del av en god psykosocial arbetsmiljö, vilket även 

flera andra forskare anser. Tham (2007) lyfter fram i sin studie att socialt stöd från chefen och 

arbetskollegor är en viktig del av arbetsmiljön. Chefens stöd är ofta en viktig del av 

långtidsfriskhet samtidigt som handledning av olika slag samt teamarbete är saker som kan 

bidra till att minska arbetsbelastning (Hultberg, 2007). Vidare nämner Hultberg (ibid.) att 

uppskattning, karriär möjligheter och högre lön är några ytterligare faktorer som skapar en 

god arbetsmiljö. Med belöning och uppskattning kan högre krav oftast tas emot på ett bättre 

sätt eftersom det finns något som driver de anställda (ibid.). Egenkontroll, meningsfullhet, 

hanterbarhet, begriplighet och god kommunikation är också betydande faktorer som avgör om 

det är en god arbetsmiljö eller inte (ibid.).  

Forslin tar även upp tidspress är något som påverkar medarbetaren negativt. Detta är något 

som Welander, Astvik & Hellgren (2017) också skriver om, där de menar på att socialtjänsten 

generellt har hög arbetsbelastning som resulterar i sämre mående hos de anställda. Måendet 

påverkar utförande av arbetet negativt (ibid.). Flera av de andra punkter som Forslin (2003) 

tar upp i sin studie är en viktig del av krav- kontroll- och stödmodellen som vi har som 

teoretisk utgångspunkt och kommer förklaras vidare i avsnittet som berör teori.  

3.2.1 Arbetsbelastning 
På senare tid har gemensamma nämnare funnits gällande psykosociala arbetsmiljö vilket 

bland annat är stress och hög arbetsbelastning, något som studier från Arbetsmiljöverket och 

SCB:s kan bekräfta. I studierna framkommer det att negativ stress och arbete under hög 

anspänning kan i sin tur kan bli ett hot mot yrkesgruppens identitet och självvärdering 

(Aronsson, Gunnar, Bejerot, Eva & Annika Härenstam, 2012). Precis som vi nämnt ovan är 

tidspress ett vanligt förekommande begrepp som anses ha stor påverkan på den psykosociala 

arbetsmiljön. Även i dessa studier nämns tidsbrist, ett exempel på en situation där tidsbrist 

känns mest påtaglig är då de förväntas fattas snabba beslut som inte i alltid fattas på rätta 

grunder (Jönsson 2005, s 39).	
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Coffey, Dugdill & Tattersall (2009) har genomfört en fallstudie där socialarbetare i 

Storbritannien vad involverade. Även i denna fallstudien nämner de att dålig kommunikation 

och hög arbetsbelastning är några av flera faktorer som social arbetarna lyfter fram som 

svårhanterliga och även som något som påverkar deras psykosociala arbetsmiljö på ett 

negativt sätt (ibid.). Då flera studier berör samma problematik gällande psykosocial 

arbetsmiljö tyder det på att det är ett utbrett problem. 	

Shier och Graham (2011) skriver en del kring hur arbetsmiljön kan påverka, på vilket sätt det 

påverkar samt hur det kan ta sig uttryck. De tar upp konsekvenserna av de faktorer som vi 

nämnt ovan, bland annat tidspress och hög arbetsbelastning. En dålig arbetsmiljö kan bland 

annat orsaka ökade koncentrationssvårigheter, sömnsvårigheter, irritation bland medarbetare, 

hög personalomsättning, hög sjukfrånvaro, ökade arbetsskador samt att arbetskvaliteten hos 

medarbetarna kan försämras. Något de också skriver om är socialsekreterares upplevelser av 

avsaknad av tillräckliga resurser för att kunna följa upp sina klienter så som de önskat (ibid.). 

Parlalis och Christodoulou (2017) menar på att många av social arbetarna är inte medvetna 

om att mötet mellan klient och professionell kan vara väldigt emotionellt och kräva mycket 

energi av socialarbetaren. Den emotionella kopplingen kan leda till att socialarbetaren tar ett 

för stor ansvar och därmed inte hinner med sitt arbete som i sin tur kan leda till stress och 

utbrändhet (ibid.). Det Shier och Graham (2011) går att koppla till det Parlalis och 

Christodoulou (2017) lyfter fram då de trycker på att tiden inte räcker till och att det blir 

negativ stress för socialarbetaren. 

 

3.2.2 Obalans och otydlighet i arbetet 

Enligt Björling och Hägglund (2002) upplever flertal socialsekreterare att deras arbete brister 

vad gäller utvecklingsmöjligheter och arbetsledning vilket leder till en monoton arbetsmiljö. 

Något de också nämner är att det råder obalans mellan de krav som ställs och dess förmåga att 

kunna hantera dessa krav, med andra ord höga krav tillsammans sämre resurser (ibid.). 

Kontroll är ett återkommande begrepp när det kommer till psykosocial arbetsmiljö och 

Björling & Hägglunds (2004) menar på att kontroll har en stor betydelse för hur medarbetarna 

upplever sin psykosociala arbetsmiljö. Bland annat skriver de att när medarbetaren inte 

upplever kontroll över arbetet kan det leda till att de känner sig maktlösa som i sin tur kan 

leda till en försämrad psykosocial arbetsmiljö (ibid.).	
Genom att prata kring kontroll och dess innebörd blir handlingsutrymme aktuellt att tala om 

likaså. Handlingsutrymme är något som är väldigt centralt i socialsekreterarens yrkesroll och 

är ett begrepp som omfamnar flera olika delar av arbetet. Först och främst brukar begreppet 

kopplas till mötet mellan socialsekreteraren och klienten (Svensson, Johnsson och Laanemets, 
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2016). Begreppet kan även ta sig uttryck på andra sätt såsom Bergmark och Lundström 

(2008) skriver om, de menar på att det handlar om vilka resurser som organisationen erbjuder 

och att detta i sin tur styr medarbetarnas handlingsutrymme. För att inte förglömma möjliggör 

och, eller begränsas socialsekreterarens handlingsutrymme också av lagar, riktlinjer och andra 

hårt inristade normer (ibid.).  

Aronsson, Gunnar, Bejerot, Eva & Annika Härenstam (2012) menar även på att ifall 

medarbetare tilldelas uppgifter som inte är förenliga med den professionella rollen, kan detta 

skapa stor oro och stress hos medarbetaren.	Detta är en situation som kan uppstå när målen i 

verksamheten inte är tydliga. När det inte finns särskilt tydliga mål i en verksamhet kan det 

för organisationsmedlemmarna vara svårt att veta om man har gjort ett bra jobb samt veta ifall 

arbetsuppgifterna är fullföljda eller inte. Det är inte ovanligt att medlemmarna i dessa 

organisationer många gånger kan uppleva att man hade kunnat göra mer (Jönsson, 2005). Det 

är ett resultat av en vanlig egenskap som just människobehandlande jobb har. Vilket i sin tur 

leder till svårigheter att applicera dessa som styrmedel i praktiken och allt blir istället en 

tolkningsfråga vilket gör det svårt att mäta resultat (Jönsson, 2005).	

3. Teori	
I detta kapitel kommer vi beskriva krav- kontroll- och stödmodellen som vi har valt att ha som 

teoretisk utgångspunkt i vår studie. Begreppet handlingsutrymme kommer även definieras då 

detta är återkommande i såväl intervjuerna som i analysen. Krav- kontroll- och stödmodellen 

fungerar på så vis att den beskriver den relation som finns mellan det beslutsutrymme som 

finns, stöd som de anställda får och de yttre kraven som ställs (Theorell, 2003). Genom att 

använda denna modell ges möjlighet att studera psykosociala arbetsmiljöproblem, modellen 

lyfter fram de anställdas upplevelser kring hur dessa olika faktorer, som nämnts ovan, 

påverkar deras arbetsmiljö. Då vi är intresserade av hur socialsekreterare upplever sin 

psykosociala arbetsmiljö passar modellen som teoretisk utgångspunkt. 	

	

3.1 Krav- kontroll- och stödmodellen 
Krav och kontrollmodellen utformades av Robert Karasek och Töres Theorell, modellen har 

använts mycket inom forskning kring psykosocial arbetsmiljö (Karasek & Theorell, 1990). 

Tanken med modellen var att identifiera de olika faktorer som leder till stress och 

produktivitet i en arbetssituation (ibid.). Modellen har på senare tid utvecklats till krav- 

kontroll- och stödmodellen genom forskarna Jeffrey Johnson och Ellen Hall har lyft fram 

betydelsen och vikten av socialt stöd på arbetsplatsen (Eklöf, 2017). Nedan kommer krav, 
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kontroll och olika typer av arbetssituationer förklaras för en tydligare bild av modellen. Sedan 

kommer stödets påverkan förklaras och hur stöd kan påverka arbetet. 	

	

3.1.1 Krav, kontroll och arbetssituationer	
Krav kan beskrivas på så vis att arbetstagaren förväntas prestera i arbetet, en typ av 

ansträngning, som både kan vara fysisk eller psykisk (Karasek & Theorell, 1990). De fysiska 

kraven kan vara ett tungt belastande arbete eller att kroppen utsätts för höga ljud i arbetet. De 

psykiska kraven kan leda till stress om dessa krav är för höga eller motstridiga men det kan 

även vara så att stress skapas om kraven är för låga (ibid.). En för tung arbetsbelastning och 

tidspress är två anledningar till att arbetstagarna ofta känner sig stressade. Stressen uppstår när 

det är är en obalans mellan kraven som ställs på arbetstagaren och de förutsättningar som ges 

till arbetstagaren (ibid.). 	

	
Karasek & Theorell (1990) delar in kontroll i två typer av kontroll som är kontroll över 

arbetet och kontroll i arbetet. Den förstnämnda typen av kontroll handlar om hur mycket 

inflytande och påverkan arbetstagaren har över den långsiktiga planering och vilka mål som 

ska sättas (ibid.). Kontroll i arbetet avser det beslutsutrymme som arbetstagaren får av 

organisationen, som framförallt påverkar möjlighet till inflytande i det dagliga arbetet (ibid.). 

Karasek & Theorell (1990) delar in beslutsutrymme i två kategorier, påverkningsmöjligheter 

och kunskapskontroll. Där påverkningsmöjligheter är vilken grad av handlingsutrymme som 

arbetstagaren har. Medans kunskapskontroll är hur arbetstagarens kompetens påverkar 

arbetet, om arbetstagaren har tillräckligt med kunskap för att kunna hantera de krav som ställs 

från organisationen. Det handlar även om hur organisationen hanterar detta, ifall de ger 

möjlighet till utveckling genom olika typer av utbildningar (Karasek & Theorell, 1990). 

	
Modellen består av fyra olika arbetskategorier där variablerna handlingsfrihet, egenkontroll 

och socialt stöd finns i olika nivåer (Eklöf, 2017). Kombinationen av dessa tre faktorer kan se 

olika ut och beroende på hur kombinationen ser ut kan det vara antingen positivt eller negativt 

för hälsan. Här nedan kommer de olika kategorierna beskrivas mer ingående och de olika 

arbetssituationerna går även att se i figur 1. 	
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Figur 1: Krav-kontroll-stödmodellen: (Karasek & Theorell, 1990) 

Källa: Karasek, R, Theorell, T. Healthy Work. New York: Basic Books, 1990	

En spänd arbetssituation uppstår när graden av beslutsutrymme är låg medans de psykiska 

kraven som ställs på arbetstagaren är höga (Karasek & Theorell, 1990). Ifall denna 

kombinationen pågår under en längre tid kan det leda till att arbetstagaren upplever ökad 

trötthet samt ångest, vilket i sin tur kan leda till depression och psykisk ohälsa (ibid.). Nästa 

kombination är när det är en låg grad av beslutsutrymme och låga psykiska krav, vilket leder 

till passiva arbeten (Kasasek & Theorell, 1990). Denna kombination anses generellt inte vara 

utmanande för arbetstagaren och har oftast inte en hög grad av negativ stress (ibid.). Den 

tredje kombinationen är aktiva arbeten där både kraven på arbetstagaren är höga och 

möjligheten till kontroll (Theorell, 2003). Att ha kontroll över ens egna arbetssituation är det 

som är styrande i denna kombination. När det finns en balans mellan kontrollen och de krav 

som ställs är risken för negativa effekter mindre (ibid.). Den sista kombinationen är när 

kraven går att hantera och när kontrollen är hög (Theorell, 2003). Denna kombination kallas 

för avspända situationer och i situationer som denna är det oftast ett rimligt arbetstempo där 

möjligheten till planering finns, vilket gör att detta är en bra arbetssituation för arbetstagaren. 

 
3.1.2 Stöd	
Modellen bestod till en början enbart av krav- och kontroll men utvecklades senare genom att 

socialt stöd lades till som en tredje komponent, vilket först var en teori som forskaren Jeff 



16 
 

Johnson stod för (Karasek & Theorell, 1990). Socialt stöd avser det stöd som anställda får 

från både chefer och kollegor. Stöd i arbetsgruppen skapar en gemenskap som ofta gynnar 

den psykosociala arbetsmiljön och minskar stressen (ibid.). 	

	

För att förklara begreppet stöd bryts det ner i två delar, instrumentellt och emotionellt stöd 

(Karasek & Theorell, 1990). Instrumentellt stöd innebär att de anställda och chefer stöttar, 

hjälper samt avlastar varandra när det kommer till arbetsuppgifter (ibid.). Med emotionellt 

stöd menas den känslomässiga biten av stödet, vilket innebär att arbetstagaren känner sig 

uppskattad av kollegor och chefer samt känner tillit gentemot varandra (ibid.). 	

	

Stödet har stor betydelse för den anställdes psykosociala arbetsmiljö, ett bra stöd från chef 

och kollegor skapar en bra gemenskap i gruppen (Karasek & Theorell, 1990). Gemenskapen 

kan fungera som ett sorts buffertsystem gentemot stressfaktorer som kan uppstå när det är en 

obalans mellan de krav som ställs på arbetstagaren jämfört med vilka förutsättningar som ges 

(ibid.). Generellt upplever anställda att de trivs bättre på de arbetsplatser där stödet från chefer 

och andra kollegor är bra. Att en anställds trivs är nyckeln för en god arbetsmiljö som är både 

produktiv och effektiv (ibid.). 	

	

Ovan presenterades olika arbetssituationer som kan uppstå beroende på hur krav och kontroll 

ser ut och balansen mellan de två. När stöd läggs till i modellen skapas två olika 

huvuddimensioner, dessa dimensioner beror på ifall det är högt eller lågt socialt stöd (Karasek 

& Theorell, 1990). Dessa två huvuddimensionerna påverkar i sin tur de fyra olika 

arbetssituationerna (se figur 1). Arbetssituationerna kallas för “Iso spänd” och “idealläge”, 

och är baserade på hur nivåerna av krav, kontroll och stöd ser ut (ibid.). Höga krav, låg 

kontroll och ett lågt socialt stöd skapar den iso-spända arbetssituationen och är det som är 

sämst för den anställda då det är en hög stress situation (ibid.). Idealläget är den bästa 

arbetssituationen för den anställde då stressen är låg, för att uppnå detta är kraven hanterbara 

och i god balans med kontrollen som den anställde har samt att det sociala stödet är högt 

(ibid.).	

	

3.3 Handlingsutrymme 
Handlingsutrymme är en del av krav- kontroll- och stödmodellen, däremot benämns 

begreppet oftast som beslutsutrymme eller påverkningsmöjligheter. Definitionen av begreppet 

i modellen är något tunn, därför har vi valt att lyfta ut begreppet och ge en djupare förklaring. 

Vi anser att handlingsutrymme är ett viktigt och centralt begrepp inom många områden i 
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socialt arbete och var även ett återkommande begrepp genom intervjuerna med våra 

intervjupersoner.  

Svensson, Johnsson och Laanemets (2016) kopplar samman begreppet handlingsutrymme 

tillsammans med två andra begrepp, vilket är socialarbetaren och medborgaren. Vi kommer 

istället för medborgaren skriva klient. De skriver som tidigare nämnts att handlingsutrymmet 

finns inom mötet mellan socialsekreteraren och klienten. Vidare beskriver de att 

socialarbetaren är en organisationsrepresentant som agerar efter uppdrag från verksamheten. 

Och ovanpå det är det socialarbetaren som formar denna roll i mötet med klienten. Dilemmat 

blir att socialarbetaren möter en klient som en medmänniska men hålls samtidigt tillbaka med 

tanke på det begränsade handlingsutrymmet där ramar och riktlinjer som finns i 

organisationen men också i det specifika ärendet (Svensson, Johnsson & Laanemets 2016, s 

16). Det är dock socialarbetarens uppgift, med annat ord gräsrotsbyråkraten att binda samman 

klientens behov och organisationens krav och riktlinjer där båda parter ska uppleva det som 

rätt och riktigt med hjälp av dess specifika kompetens samt organisationens resurser (ibid.).	

Socialsekreteraren har stora möjligheter att bestämma och utforma insatser av olika slag 

Socialsekreterarens, med annat ord gräsrotsbyråkratens handlingsutrymme är stort om man 

bara håller sig inom ramarna av myndigheten (Svensson, Johnsson & Laanemets, 2016). 	

Socialsekreterarna är också ensamma i verksamheten av att ha förstahandsuppgifter om 

klienten. Det är därför viktigt att det hela tiden dokumenteras gällande vad som framkommer 

under utredningen samt de bedömningar som görs av socialsekreterarna. Socialsekreterarna, 

det vill säga gräsrotsbyråkraten har en bestämmanderätt samt en redovisningsskyldighet som 

måste användas i dess arbete. Vad gäller handlingsutrymme får man inte glömma att 

socialsekreterarnas arbete övervakas samt kontrolleras noggrant. Det är också så att arbetet till 

största del sker delegerat vilket innebär att man som gräsrotsbyråkrat förlorar viss kontroll 

men att man i förhållande till det har lagar, regler samt riktlinjer som ger utrymme för 

tolkning (Svensson, Johnsson & Laanemets, 2016).  	

3.3.1 Inom myndigheten	

I detta avsnittet tar vi upp socialtjänsten som myndighet, det eftersom socialtjänsten är en 

förvaltning som flertalet av intervjupersonerna arbetar inom och gör att vi finner relevans i att 

kort presentera socialsekreterarens roll i denna typ av organisation. 

Myndigheter såsom socialtjänsten påverkas av sin omgivning men också av saker inom själva 

myndigheten. Inom myndigheten pågår också maktspel inom olika delar av verksamheten. 
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Längst ner hamnar socialsekreteraren, eller gräsrotsbyråkraten som man också kan kalla det 

(Johansson 1992). Gräsrotsbyråkratens makt ligger i att de är ensamma i verksamheten om att 

ha en gränsöverskridande roll som handlar om att denne har tillgång till både 

förstahandsuppgifter om klienten och kompetens kring de möjligheter som finns i 

organisationen för att möta klientens behov (Johansson 1992). Då socialsekreterarnas roll 

inom verksamheten är gränsöverskridande blir det också svårt att kontrollera deras arbete. Till 

sin nackdel finns det svårigheter som socialsekreterarna också kan hamna i vilket är pressen 

att följa lagar och riktlinjer vid sidan av en önskan att tillgodose klienternas behov. 	

4. Metod	
I början av uppsatsprocessen övervägdes en del vilken insamlingsmetod som skulle användas 

för bästa resultat, första tanken var att använda oss av fokusgrupper. Det som fick oss att 

tänka om en gång extra vad att det finns risk att deltagarna i fokusgruppen påverkas av 

varandra (Bryman, 2018). Det blir lätt en utsatt situation på så sätt att de kan ifrågasätta 

varandra men också att det som grupp kan bli så att någon tar rampljuset mer än någon annan 

(ibid.). En annan svårighet som vi också riskerar att stöta på vid fokusgrupper är att det är 

svårt att höra vem i fokusgruppen som säger vad och att det kan vara svårt att urskilja vad 

som sägs eftersom alla har chans att få prata samtidigt. Efter denna reflektion ersatte vi tanken 

om fokusgrupper med enskilda intervjuer. 	

Tanken med studien är att skapa en inblick och få en djupare förståelse för socialsekreterarnas 

upplevelser av deras psykosociala arbetsmiljö. Utifrån studiens syftet är kvalitativ 

undersökningsmetod det som är mest passande. Vi valde bort kvantitativ metod då den oftast 

mäter saker genom siffror (Ahrne & Svensson, 2015). Kvalitativ metod ger djupare och mer 

beskrivande svar, vilket Lind (2014) beskriver som flerdimensionella svar. Vidare kan man 

genom den kvalitativa metoden, i detta fall intervjuer, samla kunskap om sociala förhållande 

som råder inom en viss miljö (Eriksson-Zetterquist & Ahrne 2015).	

Då syftet med studien var att undersöka hur socialsekreterare upplever sin psykosociala 

arbetsmiljö på olika sätt var det för oss ett självklart val att använda kvalitativ metod. Med 

kvantitativ metod hade vi dock kunnat få ett större urval och en mer generell bild, något som 

vi inte efterfrågar i denna studie eftersom vi är mer intresserade av att få en djupgående 

förståelse för det som socialsekreterarna berättar. Därför kan vi genom kvalitativ metod få 

fram den typ av svar vi önskar. 	
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4.1 Tillvägagångssätt  
Materialet har samlats in genom att hålla i enskilda och semistrukturerade intervjuer. Bryman 

(2018) menar på att semistrukturerade intervjuer ökar flexibiliteten för den som intervjuar 

samtidigt som den som blir intervjuad får ökad frihet i formuleringen av svaren. Då vi vill ta 

del av socialsekreterarnas egna upplevelsen anser vi att semistrukturerade intervjuer är mest 

passande för att få utförliga svar. Vår första tanke var att hålla intervjuerna på 

intervjupersonernas arbetsplats men på grund av situationen med Covid-19 ändrade vi 

upplägget till telefonintervjuer, reflektioner kring detta kommer längre fram i avsnittet. 	

Under intervjuerna använde vi oss av en intervjuguide som var indelad i teman för att 

underlätta. De teman som fanns med i intervjuguiden baserades på krav- kontroll- och 

stödmodellen, som är en del av vår teori. Att ha intervjun indelad i teman underlättade mycket 

då det var lätt att förklara upplägget för intervjupersonen vilket förberedde dem lite för vad 

intervjun handlade om. Bryman (2018) skriver att en intervjuguide kan beskrivas som en 

minneslista, och kan vara ett bra stöd att ha under intervjuns gång för att inte glömma någon 

fråga. Frågorna behöver däremot inte alltid besvaras i någon specifik ordning (ibid). Detta var 

något som vi uppmärksammade, att frågorna ofta gick in i varandra och därför var det inte 

alltid nödvändigt att ställa följdfrågorna. Utöver detta så utvecklade också intervjupersonerna 

sina svar så pass väl att inte följdfrågorna behövdes. Vidare kan intervjuguiden hjälpa till att 

skapa en röd tråd igenom alla intervjuer, då det blir samma grund och uppbyggnad för alla 

intervjuer (Lind, 2014). Frågorna som använts var relativt öppna frågor, vi valde att ställa 

öppna frågor för att få djupare och bredare svar. Genom öppna frågor leder man inter heller 

intervjupersonen i någon särskilt riktning. 	

Som tidigare nämnt kommer intervjuerna genomföras per telefon, det finns både för- och 

nackdelar med att genomföra intervjuer per telefon. En av fördelarna är att en telefonintervju 

vanligtvis går fortare och därmed behöver inte den som ska bli intervjuad avsätta lika mycket 

tid för intervjun (Bryman, 2018). Tiden för intervjuerna varierade och de varade mellan 45-60 

minuter. En del tid gick åt till att säkerhetsställa att inspelningen fungerade, vilket är en av de 

saker som vi tror hade varit enklare vid en fysisk intervju. Den yrkesgruppen som vi valt att 

ha fokus på har ofta ett väldigt fullspäckat schema, på grund av det ser vi det som fördel att 

genomföra telefonintervjuer. Vår upplevelse var att fler har enklare kunnat ta sig tid till att 

ställa upp på en intervju när de fått information om att det är telefonintervju. 

Intervjupersonerna var samtliga positiva till telefonintervjuer och ansåg att det fungerade bra, 

vilket även gjorde att intervjuerna var smidiga att genomföra. En del kan även uppleva att det 
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är enklare att öppna upp sig över telefon (ibid.). Ämnet som vår studie handlar om kan 

upplevas som känsligt av vissa och därmed kan det vara enklare för en del att dela med sig per 

telefon då. Däremot kan det vara svårt att vara den som intervjuar då det inte finns något 

minspel eller kroppsspråk som förstärker känslor, detta kan leda till att en del av 

intervjupersonens känslor och reaktioner missas (ibid.). Detta var något som vi märkte när vi 

analyserade materialet, att vi saknade hur intervjupersonerna uttryckte sig då det var svårt att 

fånga upp per telefon.  

4.2 Urval  

Vi har använt oss av målinriktat urval, vilket kan beskrivas som ett strategiskt urval. 

Anledningen till att det kan beskrivas som strategiskt är att man väljer ut de personer som 

man anser är relevanta att intervjua i förhållande till studiens syfte (Bryman, 2018). Valet föll 

på målinriktat urval då vi behöver intervjua socialsekreterare för att det ska vara relevant för 

studiens syfte. Bryman (2018) skriver att trots att urvalet är målinriktat kan det bli ett relativt 

varierat urval, detta genom att personerna som intervjuas väljs ut på ett sätt som gör att de 

representerar målgruppens helhet. Vid målinriktat urval kan inte resultatet generaliseras till en 

population (ibid.). Studiens mål är inte att uppnå ett resultat som kan generaliseras utan 

snarare att skapa en förståelse. Valet av intervjupersoner samt urvalsmetod har vi baserat på 

studiens syfte och samtliga som vi intervjuat arbetar som socialsekreterare. Ens 

forskningsfråga eller syftet med ens studie är ofta helt avgörande för vilken urvalsmetod som 

är lämplig (Eriksson-Zetterquist & Ahrne, 2015). Då vi båda arbetar inom socialtjänsten som 

socialsekreterare valde vi att fråga kollegor ifall de var villiga att ställa upp på intervjuer. 

Kontakten skedde därmed direkt med intervjupersonerna och enda kravet från vår sida var att 

de skulle vara anställda som socialsekreterare.  

När vi letade efter personer att intervjua övervägde vi noga ifall det skulle vara lämpligt då vi 

arbetat med några av intervjupersonerna. De som vi valt att intervjua har arbetat på en annan 

enhet inom samma förvaltning och därmed inte haft samma chef eller arbetsgrupp. Då vi båda 

bytt arbetsplats och därmed inte längre arbetar på samma förvaltning som de vi intervjuat, 

gjorde vi tillsammans bedömningen att det inte skulle komma att påverka resultatet av 

studien. Med detta som bakgrund var vi extra tydliga gentemot intervjupersonerna med att det 

som framkommer under intervjun inte kommer spridas vidare, vilket är en del av 

konfidentialitet. Vi ville även att intervjupersonerna skulle vara medvetna att de kunde 

avbryta när som under intervjun ifall det inte kändes rätt under intervjun, detta utifrån att 

deltagandet är frivilligt. Vi kommer förklara detta närmare i senare avsnitt. 
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Totalt har vi intervjuat sex socialsekreterare, för att resultatet ska bli oberoende kan det vara 

tillräckligt att intervjua sex-åtta personer (Eriksson-Zetterquist & Ahrne, 2015). Genom ett 

oberoende resultat ökas även tillförlitligheten, vilket kommer gås igenom mer ingående längre 

fram i metodavsnittet. Då tidsramen för studien är begränsad ansåg vi att det var rimligt att 

intervjua sex socialsekreterare och fokusera på att kvalitet i intervjuerna istället för att 

fokusera på att hinna med fler intervjuer. 	

Samtliga av de intervjuade är kvinnor som arbetar som socialsekreterare, åldrarna varierar 

mellan 25-38 år. Där är ingen särskild avsikt med att enbart kvinnor är intervjuade. Kvinnor 

är överrepresenterade inom professionen socialsekreterare och inga av våra kontakter från 

tidigare arbetsplatser var män, männen som arbetade på arbetsplatserna hade andra 

befattningar. 	

Intervjuperson 1 har arbetat som socialsekreterare i tre år och arbetar som utredare för vuxna 

inom både socialpsykiatri och funktionshindrade. Intervjuperson 3 arbetar inom samma 

område och har arbetat som socialsekreterare i sex år. Intervjuperson 1 har läst 

utvecklingsarbete och intervjuperson 3 har läst beteendevetenskap. Intervjuperson 2 och 

intervjuperson 4 har båda läst socionomprogrammet och arbetar inom barn och unga som 

utredare, de har arbetat i sex år respektive två år. Intervjuperson 5 och intervjuperson 6 

arbetar båda med handläggning av ekonomiskt bistånd. Intervjuperson 5 har läst 

socionomprogrammet och har arbetat som socialsekreterare i fem år. Intervjuperson 6 har läst 

socialantropologi och humanekologi på kandidatnivå samt rättssociologi på masternivå, och 

har arbetat som socialsekreterare i drygt ett år.  

 

4.3 Tillförlitlighet	
I kvantitativ metod används begreppen reliabilitet och validitet, enligt Bryman (2018) betyder 

validitet ifall man mätt det som man i studien avsett att mäta och reliabiliteten är ifall ens 

studie uppnått tillförlitlighet. Vidare förklarar Bryman (ibid.) att reliabilitet också handlar om 

undersökningens resultat ska vara oberoende av vem som utför undersökningen. Däremot är 

där en del forskare inom kvalitativ metod som anser att dessa begrepp inte går att använda 

inom kvalitativ metod (ibid.). Istället används begreppen tillförlitlighet och äkthet, för att 

bedöma tillförlitlighet används fyra olika begrepp som vi kommer förklara nedan. Dessa 

begreppen är överförbarhet, trovärdighet, pålitlighet och möjlighet att styrka och konfirmera 

(ibid.). 	
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Vid intervjuer finns det alltid en risk för feltolkning, att det inte feltolkas har stor betydelse 
för studiens trovärdighet (Bryman, 2018). Intervjuerna har vi valt att transkribera för att öka 

trovärdigheten, det transkriberade materialet har sedan skickats till intervjupersonen för 

godkännande. Då hade intervjupersonerna möjlighet att lägga till eller ändra ifall det är något 

som de anser har missuppfattats, vilket ökar trovärdigheten för vår studie. Att skicka 

materialet till intervjupersonen är något som Bryman (ibid.) rekommenderar, processen kallas 

för respondentvalidering. Eftersom tiden för studien är begränsad hade enbart 

intervjupersonerna ett par dagar på sig att läsa igenom materialet, ingen hörde av sig för att 

ändra något av det transkriberade materialet. Däremot var vi noggranna under intervjuerna 

med att ställa följdfrågor samt be dem förtydliga ifall något var oklart. 	

Som nämnt ovan är det svårt att generalisera vid kvalitativ forskning. Begreppet 

överförbarhet används vid kvalitativ forskning, istället för generaliserbarhet som används vid 

kvantitativ forskning (Bryman, 2018). För att uppnå överförbarhet görs en tydlig redogörelse 

av empirins detaljer, detta skapar i sin tur en databas som kan användas av andra forskare för 

att bedöma överförbarheten till en anna miljö (ibid.). Vi har tydliga beskrivningar av detaljer i 

vår empiri som kommer öka tillförlitligheten. Vidare har även tillvägagångssättet motiverats 

vilket också ökar tillförlitligheten. 	

Möjlighet att styrka och konfirmera innebär att objektivitet tas hänsyn till av forskaren, och 
att inte några personliga värderingar spelar in på studiens resultat (Bryman, 2018). Vi har 

under studiens arbete arbetat mot att våra egna värderingar och åsikter ska påverka. Något 

som kan vara positivt med att vara två som skriver är att det går att upptäcka och uteslut 

personliga värderingar genom att det är två som läser och granskar. 	

Begreppet pålitlighet innebär att forskaren har ett granskande och kritiskt förhållningssätt till 

studien (Bryman, 2018). För att öka pålitligheten har vi redogjort för tillvägagångssättet, 

metodval samt beskrivit hur materialet kommer analyseras. Vidare kommer pålitligheten ökas 

då vår handledare fungerat som en granskare genom hela skrivprocessen och har därmed 

värderat kvaliteten på arbetet som gjorts.  

 

4.4 Bearbetning och analys 
Intervjuerna har spelats in för att vi på så sätt skulle kunna vara mer aktiva och närvarande 

under intervjun och inte behöva ha fokus på att skriva ner vad som sägs. Intervjuerna har 

sedan transkriberats, fördelen med att transkribera intervjuerna är att det underlättar 



23 
 

bearbetningen och analysen av materialet (Öberg, 2015). Materialet har efter detta analyserats 

med hjälp av kvalitativ innehållsanalys. Metoden används för att tolka innehållet i ett 

material, vilket görs genom att olika mönster och teman identifieras (Bryman, 2018). Vi har 

använt oss av teman i analysen som är baserade på krav- kontroll- och stödmodellen, som är 

en del av vår teori. 	

	

Materialet lästes först igenom flera gånger för att på så vis få en klar bild av vad som sagts 

och få en helhetsbild av innehållet. Under tiden som vi läste igenom materialet markerade vi 

det som vi ansåg hade betydelse för studien, alltså utifrån ett huvudtema som vi benämnde 

psykosocial arbetsmiljö. Efter detta gick vi tillsammans igenom det som markerats för att 

jämföra vad vi fann intressant. Det markerade materialet valde vi sedan att tematisera utifrån 

tre olika huvudkategorier som vi baserade på krav- kontroll- och stödmodellen. Under dessa 

huvudkategorier valde vi att använda oss av underkategorier. Exempel på underkategorier är 

förväntan & krav, kontroll i arbetet, kontroll över arbetet och hot & våld. Dessa 

underkategorier formade vi sedan vår analys utifrån för att på så vis få en tydlig och bra 

struktur.  

 

4.5 Etiska överväganden 
Under arbetets gång har vi haft fokus på att förhålla oss till de forskningsetiska krav finns, 

dessa är följande:	

● Informationskravet och samtyckeskrav som innebär att deltagarna i studien ska 

informeras om undersökningens/studiens syfte, samt att de ska få information om att 

deras deltagande är helt frivilligt och kan när som under processen avbryta (Bryman, 

2018). Vidare innebär det att intervjupersonen behöver samtycka till att delta i 

intervjun (ibid.).  

● Nyttjandekravet innebär att materialet som samlats in enbart får lov att användas till 

studien och inget annat syfte än detta (Bryman, 2018).  

● Konfidentialitetskravet innebär att uppgifter om deltagarna samt de uppgifter som 

framkommer under intervjun ska förvaras med största försiktighet och att inga 

obehöriga ska kunna komma åt materialet (Bryman, 2018).  

● Anonymisering innebär att det inte ska gå att identifiera vem som deltagit i intervjun, 

utan intervjupersonerna ska förbli anonyma (Bryman, 2018). 
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Innan intervjun påbörjades fick intervjupersonerna muntlig information om intervjun och 

studiens syfte, de fick sedan ge muntligt samtycke eftersom intervjuerna skedde per telefon. 

Vi hade fokus på att samtliga intervjupersoner skulle få samma information om att ingen 

information skulle missas. Vidare fick de information om att inga obehöriga kommer få 

tillgång till materialet, men att ifall handledare eller examinator begär att få se materialet 

kommer de få tillgång till det. De fick även information om att de kommer vara anonyma i 

studien och att deras riktiga namn inte kommer användas.  

4.6 Arbetsfördelning 
Vi valde till en början att dela upp läsningen mellan oss för att på så vis effektivisera arbetet. 

Skrivandet delade vi upp till en början och skrev de delar som vi kände att vi var mest inlästa 

på, för att sedan renskriva gemensamt och därmed även diskutera och reflektera kring 

materialet. Intervjuerna delade vi upp genom att vi höll i tre var, däremot närvarade vi båda 

under samtliga intervjuer. Sedan transkriberade vi tre intervjuer var, bearbetningen av 

materialet gjorde vi mestadels tillsammans för att det inte skulle göras på olika sätt. Resultat, 

analys och slutdiskussion valde vi att skriva gemensamt för att få en bra helhet men även då 

det är en stor del av uppsatsen som innehåller mycket reflektion och bearbetning.  

5. Resultat och analys 
Här nedan kommer en redogörelse av den insamlade empirin, resultatet presenteras utifrån de 

teman som vi använt oss av tidigare som är krav, kontroll och stöd. Resultatet kommer sedan 

analyseras och detta med hjälp av vår valda teori, krav- kontroll- och stödmodellen. 	

5.1 Krav  

Under temat krav kommer vi presentera det som varit återkommande i empirin i anknytning 

till vilka krav och förväntningar som upplevs av socialsekreterarna.  	

5.1.1 Arbetsbelastning 

Samtliga intervjupersoner upplever att deras arbetsbelastning går i vågor och att belastningen 

kan se mycket olika ut. De beskriver även att det kan vara olika beroende på om det är många 

ärende eller få men tuffa ärende. Flera av intervjupersonerna beskriver det som att det kan 

svänga fort, nedanstående citat är från intervjuperson 4 om hur hon upplever det påverkar 

hennes arbete:	
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Det gör väl att min stress ökar när det är mycket att göra, särskilt eftersom det är 

svårt att planera då jag aldrig vet om det blir dubbelt så mycket att göra imorgon 

jämfört med idag. Ibland kan man ha tre besök om dagen i en hel vecka sen kan man 

enbart ha två besök totalt veckan efter…det gör ju att man är oförberedd. Sen beror 

det också på hur många som lämnar in sin ansökan…många kommer bara på besöket 

sen hörs de aldrig av igen. (intervjuperson 4)	

I citatet ovan upplever intervjupersonen det som att eftersom arbetsmängden svänger fort kan 

det vara svårt att planera sina dagar och därför ökar också stressen. Möjligheten till planering 

nämns av flera intervjupersonerna och ses som något som kan minska stressen. I citatet nedan 

menar en av intervjupersonerna på att när det är mycket att göra har hon ingen fritid men att 

det är hanterbart eftersom det går i perioder:	

Är det mycket att göra så påverkar det vardagen då har du i princip ingen fritid och 

det påverkar en just där och då. Man är trött när man kommer hem och så, är det 

bara under en begränsad tid tycker jag inte det är några problem men jag kan tänka 

mig att är det så under en längre tid kommer det leda till större problem att man inte 

mår bra i sig själv och att man inte hinner med sin fritid och bara	

prioriterar jobb. Vi får återhämtningsmöjligheter efter ett tag, det kan vara kortare 

och intensivare perioder men sen kommer det lugnare perioder igen. (intervjuperson 

4)	

Flera av intervjupersonerna pratar om möjlighet till återhämtning och hur viktigt det är att få 

den möjligheten för att klara av arbetet. En del av dem pratar även om möjlighet till 

återhämtning som grupp eftersom gruppen ofta kan påverkas av hög arbetsbelastning. I citatet 

nedan påtalar intervjuperson 5 vikten av återhämtning i det vardagliga arbetet:	

 Det är väl vanligt att man glömmer bort, eller att man tänker att man inte har tid att 

ta tio minuter kaffepaus när man egentligen borde tänka att tio minuter kaffepaus 

kommer hjälpa mig återhämta mig för att sen orka göra jobbet på ett bättre sätt. 

(intervjuperson 5)	

	

Intervjuperson 6 hade en lite annan upplevelse jämfört med de andra intervjupersonerna:	
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Det var under en väldigt lång period där jag hade väldigt många ärende där många 

klienter tog mycket energi...ehm...det tog verkligen hårt på mig och jag mådde inte 

alls bra och hann inte med allt jag borde hunnit med (intervjuperson 6)	

	

Utifrån de intervjupersonerna har svarat är en tolkning att ingen av dem har en ständigt hög 

arbetsbelastning. Däremot uppger samtliga att de har en arbetsbelastning som svänger snabbt 

och att det kan göra att stressen ökar i perioder och att de under den tiden påverkas av 

stressen. Intervjupersonerna nämner även att då stressen är högre påverkas arbetsgruppen 

negativt och det är inte lika många gemensamma stunder som när det är under de lugna 

perioderna. Detta stämmer överens med tidigare forskning där Aronsson, Gunnar, Bejerot, 

Eva & Annika Härenstam (2012) menar på att mycket stress kan påverka arbetsgruppens 

identitet. En av intervjupersonerna upplevde att de hade påverkats mycket av en hög 

arbetsbelastning och hade haft väldigt hög arbetsbelastning under en längre tid. Att ha en hög 

arbetsbelastning leder ofta till en stressigare arbetsmiljö och där de anställda inte hinner med 

sina arbetsuppgifter (Coffey, Dugdill & Tattersall, 2009). Vilket stämmer bra överens med det 

som Intervjuperson 6 upplevde. Här kan även en tolkning göras att en ständigt hög 

arbetsbelastning är väldigt påfrestande och detta kommer även framkomma i nästa del, 

förväntan och krav. 	

	

5.1.2 Förväntan och krav	

Samtliga av intervjupersonerna upplever att det är de krav som ställs är tydliga. Vidare 

upplever de att de vet vilka lagar som ska följas samt att det även är rutinerna i kommunen 

som styr en del. Intervjuperson 6 beskriver det såhär:	

Förväntningarna och kraven är tydliga tycker jag, vi följer de lagarna som finns 

samt de rutiner som kommunen satt upp. Vi har även en bra databas med 

handböcker om hur saker och ting ska gå till. (intervjuperson 6)	

En del av intervjupersonerna upplever att det ställs olika krav beroende vem det handlar om i 

arbetsgruppen och att det inte alltid är särskilt rättvist. Intervjuperson 5 beskriver sin 

upplevelse såhär:	

...jag kan tycka att det ibland är lite olika förväntningar från socialsekreterare till 

socialsekreterare faktiskt. Att man ställer högre krav på vissa, dels utifrån hur länge 

man har jobbat och vad man har för erfarenhet. Är du helt nyexad ställs det givetvis 

inte lika höga krav. Ehm men att det kan vara personer som har jobbat i förvaltningen 
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länge där man inte vågar ställa krav på samma sätt även som chef att man inte vågar 

säga ifrån och lite så. (intervjuperson 5)	

En del av intervjupersonerna upplevde att det är bra och rimligt att det ställs lägre krav på de 

som är nya på arbetsplatsen. Däremot upplevde även en del att chefen inte vågar säga till de 

som varit på arbetsplatsen längre och att de får göra lite mer som de vill. Intervjuperson 

4  upplevde dock att hon har högre krav på sig än en vissa andra i arbetsgruppen och förväntas 

ta på sig olika uppdrag i organisationen. I citatet nedan beskriver hon hur hon arbetar för att 

hantera kraven och förväntningarna: 	

Ja jag försöker göra så gott jag kan, men det är klart att eftersom jag förväntas ta 

på mig fler uppdrag så påverkas man och ibland känner man att det inte är riktigt 

rättvist att ha samma ärendemängd som alla kollegor men trots detta gå på fler 

möten på grund av olika uppdrag…detta leder ju till att jag får mindre tid till mina 

klienter och handläggningen av deras ärende. Det har varit perioder där jag känt 

mig otroligt stressad över detta. (intervjuperson 4)	

	

En del av intervjupersonerna delade upplevelse om att det ställs olika krav och förväntningar 

beroende på vem i arbetsgruppen som det gäller. Trots högre krav och förväntningar var 

förutsättningarna desamma som för alla kollegor vilket oftast ledde till mindre 

handläggningstid, detta eftersom mycket tid går åt projektmöten och liknande. En tolkning är 

att den ständigt höga pressen av krav och förväntningar kan leda till stress i arbetet och att 

man inte alltid känner sig tillräckligt för att man helt enkelt inte hinner med det som man 

behöver hinna med. Enligt krav- kontroll- och stödmodellen kan övermäktig arbetsbelastning 

på sikt skapa försämrad psykosocial arbetsmiljö eftersom att en känsla av att känna sig 

otillräcklig är oftast det samma som att inte ha kontroll över situationen (Karasek & Theorell, 

1990). 	

	

Det är inte enbart organisationen som har krav på yrkesutövandet, många gånger kan det 

också handla om andra yrkesprofessioner som arbetar med samma klient eller att klienten 

själv har krav. Något intervjupersonerna 1 också uttryckte som en jobbig situation. 

Nedanstående citat beskriver hur hon upplever dessa krav.	

Man förväntas att vi ska sitta på ett möte med en färdig lösning, det kan gälla 

personer som är eller har varit väldigt sjuka eller där gränsåldern är ett faktum 

där vi tänker att klienten egentligen tillhör hemvårdsförvaltningen vilket gör att 
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man inte alltid är överens med olika förvaltningar. Sådana möten tycker jag är 

jobbiga och kommer lite då och då. (intervjuperson 1)	

Även andra intervjupersonerna tog upp att det ibland kan vara svårt att avgöra vilken 

förvaltning som faktiskt ska ha hand om ärendet, och att det också kan påverka klienten 

då de hamnar mellan stolarna. Enligt Billquist (1999) påverkas de anställda inom 

förvaltningarna av att det är en byråkratisk organisation. Situationen som 

Intervjuperson 1 beskriver ovan är av typisk sådan karaktär där det blir tydligt att det är 

en byråkratisk organisation det handlar om. Där lagar och rutiner ska följas, samtidigt 

som klienten ska bemötas och även tillgodose deras behov (ibid.). Kraven som ställs på 

den anställde är alltså större än dess förmåga att kunna utföra vilket kan leda till 

negativ stress (Karasek & Theorell, 1990). 	

5.2 Kontroll  
I denna delen av analysen kommer vi ta upp socialsekreterarnas upplevelser kring kontroll i 

deras arbete. Vi kommer dela upp upplevelserna i två delar, kontroll över arbetet vilket rör 

organisationen och kontroll i arbetet som handlar om beslutsutrymme, eller 

handlingsutrymme som vi oftast benämner det som.	

5.2.1 Kontroll över arbetet	

Flera intervjupersonerna upplevde att de som socialsekreterare har kontroll över sitt 

eget arbete, vilket kommer tas upp under rubriken handlingsutrymme nedan. Däremor 

upplevde de att de har mindre kontroll över de större sakerna som rör organisationen. 	

Alltså ja, alltså mitt eget, eget arbete har jag ju kontroll över, men vara med 

att planera visst det får man ju också vi får ju på mejl att nu kanske man ska 

göra en omorganisation… så ska vi kanske göra en handlingsplan och 

riskanalys och så vidare men så att man kan absolut påverka verksamheten. 

Men det kommer ju ofta efter, alltså det är redan beslutat och därefter får vi ju 

liksom säga vad vi tycker kring själva hur vi ska göra för att det ska bli så bra 

som möjligt så och det är ju självklart att vi inte ska stå där och besluta och 

säga att vi vill göra en omorganisation eller inte. (intervjuperson 2)	

I citatet ovan beskriver intervjuperson 2 det många andra av intervjupersonerna också 

upplevde. Två av de andra intervjupersonerna upplevde att det påverkade dem negativt 

när omorganiseringar sker utan förvarning, Intervjuperson 1 beskriver det såhär:	
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Det har hänt att det gjorts stora förändringar som...som dessutom ska införas 

direkt liksom och att detta har meddelats via mail...det är enligt mig ett bevis 

på att vad vi som anställda tycker inte alltid spelar särskilt stor roll...och trots 

detta ska vi lägga timvis på riskanalyser som ändå aldrig gör någon skillnad. 

(intervjuperson 1)	

Intervjuperson 1 upplevelse kan tolkas som så att inte få vara delaktig i de stora 

förändringarna ger en känsla av att inte ha kontroll men även att avsaknaden av förberedelse 

skapar stress. Alltså är kontrollen över de större organisation frågorna inte befintlig och det 

påverkar den psykosociala arbetsmiljön. Björling & Hägglunds (2004) beskriver kontroll som 

en viktig del som påverkar arbetstillfredsställelsen både på ett positivt och negativt sätt. De 

menar på att avsaknad av kontroll hos medarbetare kan leda till känslor av maktlöshet, som i 

sin tur kan leda till försämrad arbetsmiljö (ibid.). Detta går i linje med vad intervjupersonerna 

tar upp angående att inte få vara delaktiga i större förändringar. Utifrån krav- kontroll och 

stödmodellen menar Theorell (2003) att ha möjlighet att påverka ger en känsla av kontroll av 

arbetet, vilket är bra då det påverkar den psykosociala arbetsmiljön positivt ifall man som 

anställd har något att säga till om. 	

Bergmark och Lundström (2008) lägger vikt vid att beskriva om hur socialtjänsten ser ut i 

Sverige idag. Vidare beskriver de socialsekreteraren som beroende av organisationen då det är 

organisationen har och den makt och de resurser som möjliggör att socialsekreteraren kan 

utföra sitt arbete. På samma gång är organisationen byråkratisk som styrs av lagar, regler samt 

lokala politiker. Det politikerna kan styra över är det sociala arbetets ramar och dess innehåll. 

Det handlar vidare om att definiera vem som är berättigad hjälp eller inte för att sedan därefter 

hänvisa vidare. Något som också påverkar det sociala arbete och om vad eller vilka problem 

som är värdiga att lösa är omgivningens uppfattning. Förklaring till det är att man kan se en 

organisation så som socialtjänsten som institutionaliserad och att den med andra ord är 

underordnad samhällets normer. Förklaring till det menar Bergmark och Lundström (2008) 

det är eftersom att det sociala arbetet är i behov av att uppfattas som legitimt. 	

5.2.2 Kontroll i arbetet	

Samtliga av intervjupersonerna upplevde att de i deras vardagliga arbete har stort 

handlingsutrymme. De flesta ansåg sig ha kontroll över hur deras arbetsdag planeras, förutom 

de möten som är obligatoriska för samtliga i arbetsgruppen. Intervjuperson 2 beskriver att 

handlingsutrymme för henne handlar om när chefen litar på hennes expertis och hon 
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tillsammans med sina kollegor är anses vara kompetenta socialsekreterare. Citatet nedan är ett 

utklipp från intervjun där hon pratar kring detta:	

Ja, alltså det är ju som sagt att det är ju frihet under ansvar, man får ju förankra allt 

hos chefen om det är något som är väldigt allvarligt och så, så jag upplever inte att 

jag är begränsad på något sätt. Så hade jag sagt. (intervjuperson 2)	

Att förankra besluten eller som vi benämnt det, samråda beslut, var en sak som skiljde våra 

intervjupersoner åt. En del av dem har egen delegation upp till en viss gräns medans vissa 

behöver samråda samtliga beslut med antingen en chef eller en sakkunnig. Vi valde då att 

lägga fokus på ifall våra intervjupersoner tror att samråda beslut kan minska stressen i arbetet. 

Kring detta fanns det en del reflektion som var väldigt skilda. 	

Det är ju som sagt ganska allvarliga saker vi beslutar om och kan vara väldigt 

ingripande i människors liv, det är alltid skönt att ha någon mer bakom 

beslutet...särskilt en chef, när det är de större besluten så är det inte vi som 

socialsekreterare som står för det. Det kan vara ganska skönt i möten med 

familjemedlemmar, att man har något högre att luta sig mot. (intervjuperson 5)	

I citatet ovan delar intervjuperson 5 med sig av sina tankar kring minskad stress när det 

kommer till samråda beslut. Där hon anser att det kan vara skönt i mötet med klienten att ha 

någon mer som står för beslutet. Vidare nämnden intervjuperson 5 även att det är inte alltid 

beslutet blir det som man tänkt på grund av ekonomiska orsaker. Detta är något som 

Bergmark och Lundström (2008), att socialsekreterare är beroende av vilka resurser som det 

finns att erbjuda inom organisationen. Detta kan alltså antingen utöka eller begränsa 

socialsekreterarens handlingsutrymme (ibid.). 	

En del av intervjupersonerna resonerade annorlunda kring frågan och upplevde att det var 

skönt med egen delegation. Däremot märkte vi en skillnad i att de som ansåg att det var skönt 

att fatta egna beslut arbetade med kortare utredningstider och fattade därmed fler belsut. 

Intervjuperson 4 resonerade såhär kring att samråda belsut och stress:	

Både ja och nej, jag tycker väl att det är ganska skönt att ha egen 

delegation…eftersom vi fattar så pass många beslut i veckan hade det inte gått att 

fatta besluten med någon annan alltid. Dessutom tror jag att man vänjer sig och lär 

sig stå för besluten när man fattar de själv alltid. Men som ny är det skönt att samråda 

sina beslut för att vara säker att man tänkt rätt…(intervjuperson 4)	
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Utifrån det Intervjuperson 4 svarade går det att tolka som att i takt med att en kunskap i 

arbetet ökar så ökar även tryggheten med att fatta egna beslut. Därmed kan socialsekreteraren 

även stå för besluten då hen vet vilka faktorer som ligger till grund för beslutet och kan då 

förklara detta tydligt i en dialog med klienten. Återigen går det att se tydliga kopplingar till 

krav- kontroll- och stödmodellen, där de menar att hög kontroll i arbetet, alltså en 

beslutsutrymme, minskar stressen (Karasek & Theorell, 1990). Dock är det viktigt när det 

kommer till beslutsutrymme att det är hanterbart för socialsekreteraren då det annars kan 

skapa mer stress, med hanterbart menas att det finns kunskap tillräckligt för att hantera 

belslutsutrymmet (ibid.). Det är även något som intervjuperson 4 tar upp, att som ny kan det 

vara skönt att få samråda sina beslut eftersom där fortfarande är mycket som är nytt och 

många olika saker som hela tiden ska tänkas  på och som kan vara lätt att glömma både som 

ny och gammal. 	

5.2.2 Hot & våld	

Då samtliga av intervjupersonerna hade liknande att berätta vad gäller hot och våld samt dess 

rutiner gör vi nedan en sammanfattning av dess innehåll. 	

Intervjuperson 3 berättar att de har många rutiner på arbetsplatsen och ger exempel på rutiner 

om hot och våld. Rutinerna finns på förvaltningen samt avdelningen för hur man ska gå 

tillväga vilket de går igenom kontinuerligt. Särskilt noga är det med nyanställda. 	

Intervjuperson 2 svarar liknande med att när det händer något att man främst pratar med 

chefen som sedan tar tag i problemet som kan ha uppstått. Hon ger också exempel på 

situationer där hot och våld förekommer där man i första hand samtalar med chefen, för att 

sedan upprätta en Lex Lisa anmälan och är det av allvarligare grad upprättar man också en 

polisanmälan. Stöd finns också att hämta på dess företagshälsovård Feelgood. 

Sammanfattningsvis är det chefen som utför själva rutinerna. Sådana rutiner hanteras även på 

en mer övergripande nivå, med andra ord styrningen. Sådan information får man antingen via 

fysiska möten eller via mejl efterhand. 	

Intervjuperson 1 pratade om olika rutiner som finns att hämta från kommunens intranät. 

Sådana som är lätta att glömma och välja bort. Det är rutiner som hot och våld samt att man 

exempelvis vid hembesök alltid är två stycken som man fullföljer väldigt noggrant. 	

I detta fallet verkar det som att de flesta av intervjupersonerna har rutiner kring hot och våld, 

men som mer eller mindre följs upp. Övriga rutiner för i vilken ordning arbetet ska utföras 

eller så verkar vara ett individuellt ansvar att följa om intresse finns. Men rutiner är viktigare 
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än vad man tror, något som Tham (2007) påpekar. Bland flera faktorer som konflikter, hot 

och våld och liknande förhållanden som påverkar socialarbetaren och är även avgörande för 

den psykosociala arbetsmiljön. personalomsättningen nyss nämnda faktorer kan påverka 

socialsekreterarens lust att stanna kvar eller inte (Ibid).	

5.3 Stöd  

Som nämnt i teorin lades stöd till i kontroll- och krav modellen i efterhand och det har 

verkligen utvecklats förklaring möjligheterna med modellen. Vi kommer här nedan först och 

främst ta upp upplevelser när det kommer till chefer och kollegor men även från anhöriga.	

5.3.1 Stöd från chef	

När det kom till stöd från chefen tog flera av intervjupersonerna upp att mycket handlar om 

bekräftelse från chefen. Vissa av intervjupersonerna upplevde att deras chef var väldigt 

tillgänglig och att det var positivt medan några av intervjupersonerna upplevde tvärt emot. 

Intervjuperson 6 beskriver sin upplevelse såhär:	

Ja jag skulle väl säga att min chef går att prata med absolut men hon är inte den 

första jag går till om jag har något ärende som är tufft…jag önskar att hon ibland 

skulle vara mer insatt i våra ärende för att kunna stötta en i klientmöten och liknande 

men det är hon inte. Ibland skickar hon ut mail och säger att arbetsgruppen gör ett 

bra jobb men aldrig något direkt personlig feedback (intervjuperson 6)	

Intervjuperson 5 hade liknande erfarenhet och berättade att hon sällan gick till chefen för att 

be om avlastning utan löste hellre detta mellan kollegor. Intervjuperson 5 menar även på att 

eftersom chefen inte är direkt tillgänglig så har arbetsgruppen växt sig starkare tack vare 

detta. 	

Som tidigare nämnt har några av intervjupersonerna positiva upplevelser när det kommer till 

stöd från chefen och har en nära relation till sin chef. Något som dessa intervjupersoner 

nämnde var att mycket är eget ansvar och att det är viktigt att prata med sin chef ifall något är 

jobbigt. Intervjuperson 3 beskriver sin upplevelse nedan:	

Ja jag tänker att det som är väldigt viktigt är ju att prata med sina kollegor om det 

motgångar man möter och att prata direkt med chefen om vad man känner är jobbigt, 

att man inte riktigt räcker till då chefer kan hjälpa till att prioritera och man kan få 

utlopp för sina känslor helt enkelt. (intervjuperson 3)	
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En tolkning av intervjuperson 3 upplevelse är att det är upp till var och en att be om hjälp och 

stöd. Tham (2007) menar på att när en medarbetare får uppskattning och stöd från dess chef 

och kollegor ökar också engagemanget. Enligt Karasek & Theorell (1990) krav- kontroll- och 

stödmodell bidrar stöd från chefen till bättre arbetsmoral samt till mindre negativ stress vilket 

på lång sikt alltså förbättrar den anställdes psykosociala arbetsmiljö. Intervjuperson 5 och 6 

upplevde sämre stöd från sin chef vilket då enligt Tham (2007) kan leda till sämre motivation 

i arbetet. 	

Intervjuperson 6 upplevde att hennes chef gav minimalt med personlig feedback om arbetet 

och att det var något som hon ansåg hade varit givande. Hultberg (2007) menar på att 

vägledning och uppskattning från sin chef är en stor del av att trivas på sitt arbete. Det kan 

även bidra till att kraven på medarbetarna tas emot bättre och att medarbetarna kan möta 

dessa krav på ett effektivare sätt (ibid.). 	

5.3.2 Stöd från kollegor och gruppgemenskap	

Samtliga av intervjupersonerna värderade stöd väldigt högt och ansåg att ett bra stöd ökade 

deras trivsel. Det som också var gemensamt var att de flesta hämtade stöd från kollegor och 

fann dem som en väldigt viktig roll i arbetet. Utifrån det intervjupersonerna svarade kunde det 

tolkas som att de värderar stödet från kollegor högre än stödet från chefen	

Flertal av intervjupersonerna gav exempel på att man efter kontakt med klienter kunde gå in 

på kollegans kontor för att lätta på hjärtat oavsett vilka känslor som uppdagats. Men även för 

att få perspektiv samt andra tips och råd som man kanske inte själv hade tänkt på. 	

Intervjuperson 3 beskriver stödet från kollegor i nedanstående citat:	

Det kan vara att vi sitter och samtalar, att vi går in på något kontor och bara 

sitter ner när man haft ett jobbigt samtal, att bara få prata igenom det. 

Antingen bara att få ösa ur sig det om man är frustrerad eller för att få någons 

annans synvinkel eller om man behöver hjälp med att hitta en lösning på ett 

problem. (intervjuperson 3)	

Det fanns även en enighet om att högt i tak, goda relationer samt stöd från kollegor och 

arbetsgrupp prioriteras högt upp på listan av vad som är avgörande för en god psykosocial 

arbetsmiljö vilket också bekräftar en av de fem faktorer för en bra psykosocial arbetsmiljö 

som Forslins (2003) tar upp och som vi nämnt i vårt kunskapsläge. 	
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Flera av intervjupersonerna hade haft många kollegor som varit sjukskrivna eller slutat vilket 

såklart påverkar arbetsgruppen. De menade på att eftersom det skapar turbulens i 

arbetsgruppen är det viktigt med stöd från varandra samt för att hålla en bra gemenskap. 

Vidare nämnde en del av intervjupersonerna att en stabil arbetsgrupp är enklare som ny att ta 

sig in i samt att det även är mer förlåtande att göra fel och därefter be om hjälp. 

Intervjuperson 6 beskriver det såhär:	

När jag var ny på min arbetsplats var inte sammanhållningen särskilt bra och jag 

visste inte riktigt var jag skulle vända mig...detta är något jag verkligen försöker tänka 

på när någon ny börjar, att alltid vara till hands och framförallt försöka hjälpa till så 

att den nya inte känner sig stressad och överbelastad (intervjuperson 6)	

Intervjuperson 6 har själv upplevt avsaknaden av stöd från kollegor och värderar därför högt 

att vara tillgänglig för sina kollegor i så stor utsträckning som möjligt. Alla intervjupersoner 

upplevde att gemenskapen inte kommer av sig själv utan är något som man måste arbeta för 

som grupp, några exempel var genom temadagar och gemensamma frukostar. 	

Intervjupersonernas upplevelser vad gäller stöd i arbetet gör att vi kan falla tillbaka på vår 

teoretiska utgångspunkt. Ett gott stöd från både chef och kollegor bygger känslor av 

samhörighet och minskar stress som i sin tur gynnar den psykosociala arbetsmiljön enligt 

Karasek och Theorell (1990). Stödet som intervjupersonerna beskriver upplevs också som 

omfattande och täcker då också båda delar av stödet som i krav- kontroll och stödmodellen 

kallar instrumentellt och emotionellt stöd (ibid.). Som vi även nämnde ovan är uppskattning 

inte bara viktigt från chefens sida utan även att få uppskattning från sina kollegor är en viktig 

del av arbetstillfredsställelse (Tham, 2007). Resultatet kan tolkas på så vis att stödet och 

handledning kollegor emellan gör att kraven går att hantera då kollegorna delar med sig av sin 

kunskap. Kraven blir generellt lättare att hantera ju mer kunskap som finns tillgänglig. 	

	

Intervjupersonerna tog även upp de olika forum som de har för att diskutera ärende och att 

dessa är till stor hjälp. En del av intervjupersonerna menade på att man ofta kan få 

information om klienter som ens kollegor haft tidigare och på så vis vara mer förberedd. 

Vidare tog de även upp att det är vissa avstämningar och ärendegrupper som avlastningen 

sker, att ens kollega kanske inte har särskilt mycket på sin tjänst och därför erbjuder sig att 

hjälpa till i ett ärende. Något som vi märkte var att eftersom intervjupersonerna arbetade med 

olika typer av ärende och handläggningstider såg också deras avlastnings metoder väldigt 

olika ut. 	
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5.3.3 Stöd från anhöriga 

Då vi varken genom forskning, litteratur eller våra genomförda intervjuer fick särskilt mycket 

insamlat gällande stöd hemifrån då fokus automatiskt hamnade mer på stöd från chef samt 

stöd från kollegor gör vi nedan ett kortare avsnitt och sammanfattar den insamlade empiri vi 

fått genom våra intervjuer med intervjupersoner. 

Vad gäller stöd hemma var en gemensam nämnare att sekretess var ett hinder för detta. 

Samtidigt fann dem inte att stöd hemifrån var lika viktigt då de på arbetsplatsen fick de 

behoven tillfredsställda. Intervjuperson 2 talade också för att man även utanför arbetstid hade 

möjlighet att kontakta kollegor om så skulle behövas. Vidare lade hon vikt vid att man blir 

nära varandra när man jobbar med det man gör, detta då man dagligen hjälps åt och stöttar 

varandra i varandras arbete. 	

Vidare pratade intervjuperson 3 om att dessa olika stöd kompletterar varandra och fyller olika 

funktioner.	

...ja om jag har haft behov av att dem ska stötta mig.  Det blir svårt eftersom 

allting är sekretessbelagt. Så kan man ju inte få stöd i situationer i eller det 

som har med jobbet att göra utan i så fall blir det mest arbetsbelastning och 

stress och det känner jag att jag får så mycket på jobbet. Det jag får är väl 

från min man att han kan hämta barnen så att jag slipper att känna stressen 

hemifrån. (intervjuperson 3) 

Vidare pratade intervjuperson 1 om anhörigas förståelse kring vad arbete som 

socialsekreterare och ger till svar i nedanstående citat. 

 

…min man jobbar liksom inom industribranschen så att jag tänker att det, alltså jag hade 

inte ens själv full förståelse innan jag började jobba som socialsekreterare. Liksom att veta, 

alltså man kan ju lite krasst som person utifrån liksom tycka och tänker vissa saker. Typ, 

varför är det inte så här eller det är väl bara att göra detta och detta. Men det är inte riktigt 

så det funkar i verkligen och ja det är svårt att… dels tycker jag det är skönt att inte prata 

jobb hemma och sen om man behöver ta upp något är det svårt att förmedla kring hur sjuka 

personerna är eller liksom hur det liksom fungerar inne hos socialtjänsten så.. 

(intervjuperson 1) 
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Sammanfattningsvis verkar det inte som att stödet hemifrån, från anhöriga har särskilt stor 

vikt av olika skäl. Dels på grund av sekretess som hindrar intervjupersonerna att dela med sig 

av det faktiska problemet som de upplever och behöver prata om och dels för att de har 

kollegor som fyller just den funktionen på arbetsplatsen. Vidare förklarar intervjupersonerna 

att stödet hemma, jämfört med stödet från arbetsplatsen kompletterar varandra och fyller olika 

funktioner. Då det utifrån intervjupersonernas sida verkar som att privatlivet och arbetslivet 

ligger nära inpå varandra kan en stressig dag på arbete bli en stressig dag hemma vilket gör att 

de hellre får stöttning av anhöriga som inte är arbetsrelaterat. Flera intervjupersonerna talade 

också för att de utan större problem kunde prata med sina kollegor utanför arbetstid vilket var 

till stor hjälp och ger oss uppfattningen om att kollegorna fyller en väldigt stor funktion, och 

inte bara på arbetstid utan även vid sidan av. 

5.4 Förbättringar 
Som flertal intervjupersonerna påtalade finns det alltid saker som kan blir bättre. Ett exempel 

på detta var att intervjuperson 2 önskade mer delaktighet i beslut som fattas i styrningen, att 

inte enbart bli informerad i efterhand utan i stället kunna få chans att påverka innan beslutet 

faktiskt fattas. Kontroll över arbetet kan kopplas till krav- kontroll- och stödmodellen, att få 

vara delaktig och påverka organisationen kan förbättra den psykosociala arbetsmiljön 

(Karasek & Theorell, 1990). 	

Intervjuperson 1 berättar också att den fysiska arbetsmiljön också påverkar. På hennes 

arbetsplats är det lyhört, få samtalsrum att dela på, få säkerhetsdörrar till kontorsrummet 

bredvid samt dålig ventilation. Något som påverkar hennes prestation eftersom hon spenderar 

mycket tid på kontoret och i samtalsrum. 	

Karasek & Theorell (1990) menar på att höga krav kan leda till tidspress och negativ 

påverkan på den psykosociala arbetsmiljön. Detta var något som intervjuperson 4 tog upp som 

en önskad förbättring:	

Jag hade önskat mer tid till de uppdrag jag blivit tilldelad…särskilt då jag inte alltid 

hinner lägga den tid jag vill på mina ärende. Det som stressar mig är att mina klienter 

får sämre bemötande för att jag är stressad på grund av uppdrag som inte ens gynnar 

dem...vi har korta utredningar och besluten ska fattas inom 10 dagar från dess att 

ansökan är komplett vilket ofta blir tight för mig. (intervjuperson 4).	

Intervjuperson 1 upplevelse är att det är en ökad tidspress på grund av saker som 

organisationen delegerat ut, vilket i sin tur påverkar klienterna. Hade en förändring skett här i 
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form av minskad ärendemängd eller minska övriga uppdrag skulle tidspressen minska och i 

sin tur höja den psykosociala arbetsmiljön. Detta stämmer överens med vad Jönsson (2005) 

fann i sin studie, att tidspress ofta kommer när det finns krav på att fatta många beslut under 

kort tid. Vilket det blir i situationen som intervjuperson 4 beskriver, där tiden för klienterna 

minskar och likaså tid för att fatta beslut i deras ärende. 	

7. Sammanfattning och slutdiskussion	
Syftet i denna studie har varit att undersöka socialsekreterarnas upplevelse av deras 

psykosociala arbetsmiljö, dess faktorer som både gynnar och missgynnar den psykosociala 

arbetsmiljön samt att få en bredare förståelse. Intervjuer genomfördes via telefon med sex 

socialsekreterare inom Socialförvaltningen och Arbetsmarknadsförvaltningen i två olika 

kommuner för att samla in data kring deras upplevelser. Syftet tillsammans med studiens 

frågeställningar anser vi har blivit besvarade med hjälp av den litteratur och forskning vi 

använt oss utav samt genom den insamlade empirin från intervjuerna. Empirin var omfattande 

och gav oss mycket material som i sin tur underlättade för vårt besvarande av både syfte och 

frågeställningar. 	

Det var genom tidigare forskning vi blev belysta om hur socialsekreterarnas psykosociala 

arbetsmiljö verkar se ut utspritt i Sverige och som dessvärre verkar vara väldigt vanligt 

tillsammans med tidigare erfarenheter då vi båda jobbar som socialsekreterare. Vidare lärde vi 

oss de faktorer som påverkar den psykosociala arbetsmiljön negativt vilket socialsekreterarna 

också till största del bekräftade genom sina svar. Men gynnande faktorer såsom stöd och gott 

handlingsutrymme bekräftas också genom intervjupersonernas svar, vilket i sin tur har skapat 

en viss balans mellan positiva och negativa faktorer. Det vi däremot lade märke till var att det 

generellt sett var mycket fokus på negativa faktorer och vad som är dåligt för den 

psykosociala arbetsmiljön. Vad som vi hade önskat se mer av är mer forskning på faktorer 

som faktiskt kan bidra till en god psykosocial arbetsmiljö och inte bara faktorer på 

arbetsplatsen, utan också hur individuellt mående kan påverka samt andra omgivande 

faktorer.	

Genom resultat- och analysdelen kan man utläsa det som är viktigt för socialsekreterarnas 

trivsel på arbetsplatsen och som för dem att stanna kvar. Den två tydligaste faktorerna är stöd 

från chef och kollegor samt ett gott handlingsutrymme. Stöd från chef och kollegor hjälper till 

när arbetet känns tungt av olika skäl samt att de får den kontroll och det utrymmet som 

upplevs uppskattat att exempelvis bygga upp sina arbetsdagar själv. Det med tanke på att 
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socialsekreterarna arbetar i en byråkratiskt styrd organisation där regler, riktlinjer och annat 

redan styr en stor del av deras yrkesutövning.    

Sammanfattningsvis visade det sig att stöd, kontroll och handlingsutrymme upplevdes vara 

väldigt viktigt för intervjupersonerna. Stöd var viktigt för resonera, reflektera och finna tröst i 

vissa fall. Stöd upplevdes också vara en stor del av gemenskapen och relationen mellan 

kollegorna och att det med andra ord var något som prioriterades som en egenskap hos 

kollegorna. Det visade sig även att samtliga intervjupersoner ansåg att de hade en relativt hög 

grad av kontroll och handlingsutrymme. Intervjupersonerna såg det i ett mindre perspektiv där 

de hade möjlighet att styra hur deras arbetsdagar kunde se ut, emedan två intervjupersoner 

påpekade att de i det stora hela inte har särskilt mycket kontroll kring vad som händer på 

organisationsnivå men att man ändå är en del av det och kan påverka i en viss grad. 	

Man kan från resultatet i vår studie också läsa av att socialsekreterarna har en påfrestande 

arbetssituation där hög arbetsbelastning är en gemensam nämnare. Det i form av ständigt 

ökande ärendemängd och hög personalomsättning som sedan i sin tur kan leda till brist på 

personal. Det man inte får glömma är att det inte enbart är socialarbetaren som tar skada av 

dessa påfrestningar, utan att det även på andra sidan finns klienten som är i beroendeställning. 

Det man kan se i vår studie och vår insamlade empiri från intervjuerna är att klienterna också 

hamnar i en riskzon eftersom socialsekreterarna på grund av hög arbetsbelastning inte längre 

får den klienttid som kanske behövs för att ge klienten optimal hjälp. Hög arbetsbelastning 

brukar också i sin tur leda till att personal slutar och byter jobb, eller att ärenden byter 

handläggare mer än en gång av olika skäl. Det är nästan som att börja om på nytt varje gång 

en ny ansvarig handläggare kommer in i bilden. Det gör inte bara att det tar längre tid, även en 

en ny relation ska byggas tillsammans med tillit. Det som nyss nämnts är något som tar tid 

och det kan leda till svårigheter av vad som ska prioriteras. Med tanke på den höga 

personalomsättningen och att flertal av intervjupersonerna upplevde att det tog lång tid innan 

man kom in i arbetet som socialsekreterare på arbetsplatsen kan man tänka att det med jämna 

mellanrum blir stora glapp kompetensmässigt. Det har också blivit relativt tydligt att 

ärendefördelningen många gånger kan vara ojämn vilken tyder på mycket nivåskillnader vad 

gäller kompetens hos socialsekreterarna på en arbetsplats. Att mycket kompetens går förlorad 

inom en verksamhet påverkar nu inte bara socialsekreterare och klienter, utan även samhället i 

sig vilket gör att vi nu talar om olika nivåer såsom makro och mikronivå. Med andra ord 

påverkar kunskapsbristen socialsekreterarna i verksamheten, även klienterna som blir 

drabbade men även samhället i stort då klienterna kanske inte får rätt hjälp eller hjälp i huvud 

taget vilket till sin slutända kan leda till samhällsproblem för att man inte vet hur ett problem 



39 
 

ska hanteras. Med detta sagt hade det varit intressant med en kompletterande studie där 

brukarperspektivet sätts i fokus där man undersöker klienters upplevelser vad gäller arbetet på 

socialförvaltningen eller arbetsmarknadsförvaltningen. Om den påfrestande arbetssituationen 

för socialsekreterarna ter sig utåt och i så fall hur.  

Något som var oväntat hos oss var att intervjupersonerna såg mer positivt på sin psykosociala 

arbetsmiljö än väntat. Det med tanke på vad vi fått till oss från tidigare forskning och tidigare 

förkunskaper. Detta gjorde att det blev svårare att applicera vår teoretiska utgångspunkt på 

den insamlade empiri vi fått genom intervjuerna med intervjupersonerna. 	
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Bilagor 
Bilaga 1 - Intervjuguide 
Inledning 

·     Ålder 
·     Utbildning 
·     Hur länge har du arbetat som socionom inom denna typ av verksamhet? 
·     Hur länge har du arbetat på denna arbetsplatsen? 
·     Beskriv ditt arbete/arbetsplats. 
·     Beskriv dig själv kort. 

  
Förväntan & krav  

·     Vet du vad som förväntas av dig? 
-      Är förväntningarna tydliga? 
-      Hur påverkar förväntningarna dig i ditt arbete? 
-      Hur hanterar du förväntningarna? 

  
·     Vilka krav upplever du att det finns på dig? 

  
·     Hur ser din arbetsbelastning ut?  

-      Beroende på hur den ser ut, hur påverkar den dig i ditt arbete? 
-      Känner du att det finns ett samband mellan arbetsbelastning och din psykosociala 

arbetsmiljö? Hur ser detta sambandet ut? 
  

·     Upplever du att du behöver hantera svåra situationer i ditt arbete? Vilken typ av 
situation kan det handla om? 
-      Hur ofta och hur hanterar du det? 
-      Hur påverkas du av det?  
  

  
Stöd  
   

·     Upplever du att du får kan få stöd av dina kollegor vid behov? 
-      Om ja àhur kan situationen se ut? 
-      Om nej àhur önskar du att det skulle se ut? 

  
·     Hur ser relationen till din chef ut? 

-      Stöttar din chef dig? 
-      Om nej àhur hade du velat att det skulle vara? 

  
·     Hur ser rutinerna ut för att hantera en svår situation på din arbetsplats? 

-      Vilket typ av stöd finns att få? 
-      Finns det forum för att diskutera saker som upplevs svåra i arbetet?  
-      Tänk på àAPT, handledning, tvärgrupp/svåra ärende 

  
·     Stöttar dina anhöriga dig i ditt arbete?  

-      Har de förståelse för vad ditt arbete innebär? 
-      Pratar ni om arbetet hemma? Om ja àhjälper det dig att bearbeta arbetet?  

 
Handlingsutrymme 
  

·     Vad formar ditt arbete och hur mycket påverkar organisationen? 
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·     Anser du att du har bra kontroll över ditt arbete och får du vara med och planera ditt 

arbete? 
- Hur skulle du beskriva din grad av självbestämmande i ditt arbete? 

 
·   Har du någon gång känt dig klämd mellan det du skulle vilja besluta och ditt 

handlingsutrymme? 
 

· De beslut som du fattar, fattar du de själv eller fattas de i samråd med någon högre 
uppsatt eller med en sakkunnig? 
- Tror du att samråda beslut minskar stress? 

 
·     Tror du det finns ett samband mellan handlingsutrymme och psykosocial arbetsmiljö? 

 
  
Förbättring 
  

·     Vilka faktorer är viktiga för en god psykosocial arbetsmiljö, enligt dig? 
  

·     Vad anser du behöver förändras på din arbetsplats för att uppnå en bättre psykosocial 
arbetsmiljö? 
  

  
Är där något annat som du anser vara avgörande för god psykosocial arbetsmiljö som vi 
glömt fråga om? 
 

 

 


