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Sammanfattning 

Denna studie utgår från rapporter och studier om att arbetsmiljön bland socialsekreterare som 

arbetar inom socialtjänsten med ärenden som rör barn, inte är tillfredsställande. Syftet med 

studien är att undersöka hur de intervjuade socialsekreterarna på barnenheten vid de valda 

socialtjänsterna beskriver sin psykosociala arbetsmiljö. Ambitionen med studien är att 

åskådliggöra samt bidra till en utökad och fördjupad kunskap om den psykosociala 

arbetsmiljön utifrån de intervjuade socialsekreterares beskrivningar. Tidigare forskning har 

visat att för hög stress är väldigt förekommande inom de aktuella enheterna och i samband 

med ett bristande stöd för de anställda kan detta i sin tur leda till att många socialsekreterare 

inom barnenheten väljer att sjukskriva sig och i värsta fall säga upp sig från arbetsplatsen. 

Tidigare studier påvisar även den psykosociala arbetsmiljöns brister inom socialtjänsten samt 

vilka konsekvenser det har för socialsekreterares välmående. 

 

Studien har en kvalitativ abduktiv ansats och har genom en meningskoncentrering som 

analysmetod tolkat den insamlade empirin. Empirin visade att den psykosociala arbetsmiljön 

var väldigt påfrestande och stressfull vilket bidrog till att flera intervjupersoner många gånger 

behövde jobba över eller ta med sig sitt arbete hem. Intervjupersonerna beskrev även en 

maktlöshet över att inte kunna påverka sin arbetssituation. Slutsatsen är att intervjupersonerna 

på socialtjänsten inom barnenheten beskriver att de har en hög arbetsbelastning som i sin tur 

bidrar till stress och press hos intervjupersonerna. 
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1.Inledning 

En stor del av socialsekreterare inom socialtjänsten som arbetar med barnskyddsärenden 

beskriver sin arbetsmiljö samt arbetssituation i ytterst negativ benämning (Nissly, Michàl, 

Mor Barak & Levin, 2001). Beroende på hur anställda inom socialtjänsten upplever sin 

psykosociala arbetsmiljö lär det påverka hur de utför sitt arbete samt om de väljer att lämna 

eller stanna kvar på sin arbetsplats.  

 

Vi anser att en undersökning om hur de intervjuade socialsekreterarna beskriver sin 

psykosociala arbetsmiljö är viktig inför ramen av socialt arbete. I takt med att fler 

socialsekreterare flyr sina jobb och i samband med skyhöga sjukanmälningar samt större 

personalomsättningar inom socialtjänsten beslutade vi att göra en undersökning om hur 

socialsekreterare inom barnenheten beskriver sin psykosociala arbetsmiljö. 

 

Definitionen av psykosocial arbetsmiljö är samspelet som sker mellan människan och 

omgivningen samt hur den rådande arbetsmiljön påverkar människan. En särskild arbetsmiljö 

påverkar människans utveckling i olika aspekter och även människan kan forma och påverka 

arbetsmiljön (Abrahamsson, 2011). 

 

Det finns ingen särskild del i arbetsmiljön som anses vara psykosocial. Arbetsmiljön är för 

människan en helhet därmed handlar psykosocial arbetsmiljö om mer än samspelet som sker 

människor emellan, det berör alla delar som arbetsmiljön omfattar. Man menar även att den 

fysiska och psykiska arbetsmiljön inte går att särskilja då dessa olika aspekter tillsammans 

skapar en arbetsmiljö (Abrahamsson, 2011). 

 

Abrahamsson (2011) menar att man inte kan förklara vad en god psykosocial arbetsmiljö är 

om man inte har definierat vad som anses vara en god arbetsmiljö. För att uppnå en god 

arbetsmiljö krävs det mer än att den fysiska arbetsmiljön är anpassad efter människans behov. 

Känslan av att ha en röst, att kunna påverka samt ha förutsättningarna att kunna förändra sin 

arbetsmiljö är avgörande för människans uppfattning om en positiv arbetsmiljö. I en god 

arbetsmiljö finns det utrymme för människan att finna en kulturell och intellektuell stimulans, 

att känna en gemenskap och trygghet samt kunna utvecklas på både en personlig och 

yrkesmässig nivå.   

 

De fysiska och psykiska utmaningar samt arbetsbelastning som människan möter i 

arbetsmiljön måste enligt Abrahamsson (2011) vara i balans för att människan ska lyckas 

uppfylla de satta kraven och samtidigt uppleva en god hälsostatus. En öppen dialog, 

uppfattningen om jämställdhet, social trygghet, stöd och rättvisa är några kärnbegrepp i en 

god arbetsmiljö. 

 

Om arbetsmiljön inte upplevs vara god av människan förklarar Abrahamsson (2011), att den 

psykosociala arbetsmiljön inte heller kan upplevas som god. Detta kan ha fler följder hos 

människan förutom det dåliga måendet på arbetsplatsen eftersom det försämrar människans 
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förutsättningar till en god hälsa och påverkar människans privatliv. En god arbetsplats ger 

bättre förutsättningar för de anställda att uppleva en meningsfullhet och drivkraft både på 

arbetsplatsen samt i privatlivet. 

 

För att socialtjänstens anställda skall klara av sina arbetsuppgifter måste det sociala stödet på 

arbetsplatsen upplevas som god samtidigt som arbetsbelastningen bör vara i balans. Om 

arbetsbelastningen är för hög i samband med att det sociala stödet brister, visar forskning att 

den psykosociala ohälsan ökar bland anställda. Det är viktigt att lyfta fram arbetsmiljön inom 

socialtjänsten eftersom socialsekreterare arbetar med ärenden som kan upplevas som psykiskt 

påfrestande (Theorell, 2012).   

 

Ambitionen med studien är att åskådliggöra den psykosociala arbetsmiljön inom barnenheten 

samt bidra till en utökad och fördjupad kunskap om den psykosociala arbetsmiljön utifrån 

intervjupersonernas beskrivningar. Vår förhoppning med studien är även att lyfta fram hur 

man kan utveckla eller komplettera det befintliga stödet för socialsekreterare inom 

barnenheten. 

 

1.1 Syfte och frågeställningar 

Syftet med studien är att undersöka och analysera hur intervjupersonerna inom barnenheten 

vid de valda socialtjänsterna beskriver sin psykosociala arbetsmiljö. 

Studiens frågeställningar är: 

 

1. Hur beskriver intervjupersonerna den psykosociala arbetsmiljön på sin arbetsplats? 

2. Vilken form av psykosocialt stöd erbjuds intervjupersonerna på arbetsplatsen idag? 

3. På vilket sätt kan det befintliga psykosociala stödet utvecklas enligt intervjupersonerna? 

1.2 Definition av begrepp 

Begrepp som förekommer kontinuerligt i denna studie är psykosocial arbetsmiljö. 

Definitionen av psykosocial arbetsmiljö förklaras vara samspelet som sker mellan människan 

och omgivningen samt hur den rådande arbetsmiljön påverkar människan. En särskild 

arbetsmiljö påverkar människans utveckling i olika aspekter och även människan kan forma 

och påverka arbetsmiljön. Den psykosociala arbetsmiljön handlar om arbetsbelastning, stöd 

från arbetsgivaren, gemenskap på arbetsplatsen, hantering av arbetssituationen, konflikter och 

kränkningar på arbetsplatsen (Abrahamsson, 2011). 
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2. Tidigare forskning 

I detta kapitel redogör vi för tidigare forskning som tar upp vikten av arbetsmiljön bland dem 

som arbetar vid barnenheten inom socialtjänsten. 

2.1 Arbetsmiljö och stress 

I många rika länder är det vanligt att barnskyddsenheter har svårt att behålla och rekrytera 

socialsekreterare vilket även har fått stor uppmärksamhet i psykiska och allmänna 

sjukvårdsinrättningar (Tham & Meagher, 2008). 

Tham & Meagher (2008) skriver om de arbetsförhållanden som råder bland socialarbetare 

inom den offentliga sektorn i Sverige. Forskarna kom fram till att den mest krävande rollen 

inom socialtjänsten är att ta emot och handlägga ärenden om barn och unga. Socialarbetare 

som handlägger ärenden om barn och unga fattar svåra beslut som påverkar barnen och de 

ungas liv väldigt mycket samtidigt som de berörda familjerna även påverkas av dessa beslut. 

Det som visat sig vara väldigt påfrestande i det här arbetet är att medan socialarbetarna 

handlägger och ger rådgivning till de berörda familjerna så utövar de även en viss auktoritet 

över dem. 

 

Problem att behålla samt rekrytera personal på barnenheter verkar vara svårt och en alltmer 

vanlig situation inom socialt arbete. Det som krävs är en välutbildad och stabil arbetskraft 

som kan utföra ärendena effektivt men detta har visat sig vara svårt att upprätthålla (Tham & 

Meagher, 2008). 

 

Tham & Meagher (2008) menar att socialt arbete i Sverige är ett väldigt krävande yrke. Flera 

rapporter styrker att socialarbetare är en yrkesgrupp som ofta utsätts för en hög 

arbetsbelastning och som beskriver sitt yrke och sin arbetsplats som psykiskt påfrestande, 

detta upplever främst kvinnliga socialarbetare. Socialarbetare inom barnenheter visade sig 

tillhöra den yrkesgrupp som ofta beskrev sitt arbete i negativa avseenden och menade att det 

även påverkar deras privatliv negativt. 

 

Även i andra studier från 2002-2005, visade det sig att kvinnliga socialarbetare tenderade till 

att rapportera mest stressrelaterade sjukdomar. Sömnproblem visade sig också vara ett vanligt 

problem bland kvinnliga socialarbetare samtidigt som denna yrkeskategori även hade den 

största andelen långtidssjukskrivna (Statistiska centralbyrån, 2003, 2005). 

 

Arbetsmiljöverket (2015) rapporterar att en alldeles för hög arbetsbelastning har resulterat i en 

psykisk ohälsa inom socialtjänsten bland socialsekreterare. Detta leder i sin tur till att 

möjligheterna och förutsättningarna för ett gott arbetsmiljöarbete begränsas oerhört. I samma 

rapport från arbetsmiljöverket visade det sig att socialtjänsten de senaste åren har haft stora 

problem med hög arbetsbelastning och anställda som lämnar sitt arbete samt att 

personalomsättningen varit väldigt hög. 
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Sociala och organisatoriska anledningar är de mest frekventa grunderna för anmälningar 

gällande arbetssjukdom. Inom socialsekreteraryrket är arbetsorsakade besvär mer vanligt 

förekommande än arbetsolyckor. Arbetsmiljöverket menar att psykiska påfrestningar på en 

arbetsplats såsom stress, är den mest frekventa anledningen till att överansträngning och 

besvär förekommer bland både män och kvinnor inom socialsekreteraryrket 

(Arbetsmiljöverket, socialsekreterare Korta arbetsskadefakta Nr 1/2015). 

 

Stressen på arbetsplatsen kombinerat med hur arbetet är organiserat inom socialtjänsten menar 

Arbetsmiljöverket (2015) hör samman och påverkar varandra. När de anställda inom 

socialtjänsten inte klarar av sina arbetsuppgifter och de krav som ställs i kombination med 

låga förutsättningar och dåliga resurser, resulterar det i att både deras välmående, hälsa och 

arbete äventyras (Arbetsmiljöverket, 2015).   

 

Den psykiska ohälsan som är ett resultat av en alltför hög arbetsbelastning är ett väldigt stort 

problem inom socialtjänsten som i sin tur begränsar möjligheter och förutsättningar för ett 

gott arbetsmiljöarbete, enligt arbetsmiljöverket (2015). Socialtjänsten har de senaste åren haft 

stora problem med hög arbetsbelastning, anställda som flyr från sin arbetsplats och stor 

personalomsättning. Arbetsmiljöverket (2015) menar att stress och hur arbetet är organiserat 

inom socialtjänsten hör ihop och påverkar varandra. 

 

Anställda klarar många gånger inte av att uppfylla de förväntade kraven utifrån deras 

förutsättningar och resurser vilket resulterar till att deras utförda arbete samt hälsa äventyras. 

Ytterligare riskfaktorer är när varken medarbetare eller chefer får rikta kritik samt synliggöra 

brister inom arbetsmiljön. Forskning visar att detta leder till att människan kan uppleva en 

stark arbetsrelaterad stress och att sjukskrivningar men även personalomsättningar kan öka 

(Arbetsmiljöverket, 2015). 

 

År 2015 startade Arbetsmiljöverket en inspektionssatsning som skall bedrivas fram till 2017, 

denna satsning är inriktad på kommunala socialsekreterare och hur de upplever sin 

arbetsmiljö. Denna inspektionssatsning har startats för att uppmärksamma de kommunala 

arbetsgivarna gällande hur den sociala och organisatoriska miljön påverkar deras anställda 

(Arbetsmiljöverket, Socialsekreterare Korta arbetsskadefakta Nr 1/2015). 

 

Tanken bakom satsningen är att komma åt arbetsrelaterad ohälsa och dåliga 

arbetsförhållanden. Syftet med inspektionerna är att man vill förbättra förutsättningarna på 

arbetsplatsen för socialsekreterare. Arbetsmiljöverket ska ha 300 inspektioner i södra och 

östra delarna av Sverige under 2015. Satsningen fortlöper under 2016-2017 och kommer 

senare att omfatta hela landet (Arbetsmiljöverket, 2015). 

 

“Arbetsmiljöverkets syfte och mål med inspektionerna är att: 

 arbetsbelastningen för socialsekreterarna är i balans med krav och givna 

förutsättningar. 

 riskerna för hot, våld och kränkningar minskar för socialsekreterare - arbetsgivarna 

har verkningsfulla rutiner för att förebygga riskerna. 
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 kunskaper om organisatorisk och social arbetsmiljö förmedlas till arbetsgivare i 

branscherna.” (Arbetsmiljöverket, 2015). 

2.2 Anledningar till att lämna arbetet 

Tham (2007) gjorde en kvantitativ studie där syftet var att undersöka vilka faktorer relaterade 

till arbetsuppgifter, frågor eller organisationen i sig som var främsta orsaken till att lämna sitt 

arbete vid socialtjänsten inom barnenheten. Studien genomfördes i Stockholms län där 309 

socialarbetare vid socialtjänsten inom barnenheten var respondenter i undersökningen. 

Resultatet av Thams (2007) studie visade att man i Sverige men även i andra länder har en 

hög personalomsättning samtidigt som det är svårt att rekrytera ny personal. 

Många av de socialarbetare som deltog i studien hade nyligen blivit rekryterade och var 

ganska oerfarna på sina arbetsplatser. Av de socialarbetare inom barnenheten i Stockholms 

län som deltog i undersökningen svarade nästan hälften av respondenterna att de ganska 

troligt eller väldigt troligt kommer att söka ett nytt jobb inom ett år. 

 

Oavsett om dessa socialarbetare slutligen väljer att lämnar sin arbetsplats eller inte visar de 

ändå ett stort missnöje över deras arbetssituation. Respondenterna menade att deras 

arbetssituation har en negativ inverkan på deras engagemang i arbetet och som i sin tur även 

påverkar klienterna (Tham, 2007). 

 

Den främsta orsaken till att socialarbetare vill lämna arbetsplatsen visade resultatet vara en 

brist av mänskliga resurser inom myndigheten, det vill säga i vilken utsträckning de anställda 

belönas för ett väl utfört arbete. Även känslan av att de blir väl omhändertagna på 

arbetsplatsen och där arbetsledningen är intresserad av deras hälsa och välmående var 

avgörande (Tham, 2007). 

 

Vikten av att känna sig uppskattad och väl omhändertagen på arbetsplatsen stöds även av 

studien Huxley et al. (2005), som kom fram till att engagemang i arbetet var högre hos de 

socialarbetare som hade en positiv inställning till hur arbetsgivaren behandlade dem och där 

man värderades på sin arbetsplats. Betydelsen av att vara uppskattad har dessutom styrkts i 

andra kvalitativa studier av socialarbetare (Gibbs, 2001; Olsson, 2003; Rycraft, 1994) och 

som varit avgörande om arbetstagarna vill stanna eller lämna sin arbetsplats (Audit 

Commission, 2002). 

 

Tham (2007) menar att det kanske beror på socialarbetarnas låga självkänsla för deras arbete 

som gör att det är viktigare att de belönas och uppskattas av arbetsledningen. Omständigheter 

som inlärningskrav, kvantitativa krav och jobbiga arbetsuppgifter visade sig inte vara orsaker 

för socialarbetarna att lämna sin arbetsplats. En orsak till att lämna sin arbetsplats var däremot 

hot och våld som kan vara förekommande inom socialt arbete. 
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2.3 Betydelse av socialt stöd 

Mor Barak, N., Nissly, J. A. och Levin, A (2001) gjorde en studie där man undersökte 418 

socialsekreterare på barnenheten. Man ville undersöka hur stress i samband med det sociala 

stödet som erbjuds vid arbetsplatsen påverkar arbetstagarna. Arbetstagare som upplevde högre 

nivåer av stress ville lämna sin arbetsplats i samband med ett lågt socialt stöd. De arbetstagare 

som upplevde stress men som tyckte att det sociala stödet var bra tenderade dock att stanna 

kvar på arbetsplatsen. Ett fungerande socialt stöd vid arbetsplatsen visade sig mildra stressen 

bland arbetstagarna. 

Personalomsättningen är ett återkommande och viktigt problem att försöka lösa vid 

socialtjänstens barnenhet. Personalomsättningarna resulterade i medelmåttiga utfall, minskad 

effektivitet och stigande kostnader (Balfour & Neff,1993; Drake & Yadama, 1996; Powell & 

York, 1992). Andra studier styrker höga personalomsättningar inom barnenheten vid 

socialstjänsten (Ellett & Millar, 2001; Markiewicz, 1996). 

 

Studier visar att vissa omständigheter har en avgörande roll i hur arbetstagare upplever sin 

arbetsmiljö. Dessa är utbildning, ålder, arbetslivserfarenhet, långa arbetsdagar, stor 

arbetsbelastning, stress, utbrändhet, arbetstillfredsställelse, lön, förändringar på 

arbetsmarknaden och möjligheter till befordran (Balfour & Neff, 1993; Drake & Yadama, 

1996; Powell & York, 1992). 

 

En metaanalys av studier om arbetstagare inom barnenheten, upplevde att stress, utbrändhet, 

organisatoriska och professionella engagemang samt arbetstillfredsställelse var starka faktorer 

som var avgörande i frågan om man skulle lämna sin arbetsplats (Mor Barak, Nissly & Levin, 

2001). 

 

Man har börjat tala om att det finns ett stort problem i att lyckas behålla välutbildade 

socialsekreterare som arbetar med barnskyddsärenden. Det saknas dock förståelse för 

orsakerna till varför många socialsekreterare som arbetar med barnskyddsärenden lämnar sina 

arbeten (Balfour & Neff, 1993; Reagh, 1994;Ellett & Millar, 2001). 

 

Stress har visat sig vara en av de främsta anledningarna till att socialsekreterare inom 

barnenheten lämnar sin arbetsplats (Mor Barak et al., 2001). Beatty (1996) fastställde att olika 

former av stress resulterar i negativa resultat och erfarenheter i livet. Arbetsrelaterad stress har 

ofta uppmärksammats i empirisk litteratur och förklaras minska arbetstagarnas  disciplin och 

prestationsförmåga. Arbetsrelaterad stress visar även öka arbetstagarnas frånvaro samt deras 

önskan om att byta arbetsplats. (Murphy, 1996; Iwi, Watson, Barber, Kimber, & Sharman, 

1998). 

 

Beatty (1996) menade på att det sociala stödet inom en arbetsplats är en åtgärd för att öka 

personalens välbefinnande. Man menar att minskad utbrändhet och ökad 

arbetstillfredsställelse är ett resultat av att det sociala stödet som erbjuds vid en arbetsplats 

upplevs vara god av arbetstagare (Um & Harrison, 1998). Det sociala stödet anses motverka 

en stark upplevelse av stress och har visat sig minska arbetstagares behov av att lämna sin 
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arbetsplats (Lee & Ashforth, 1993; Mor Barak et al., 2001). I Intervjuer som har gjorts med 

socialarbetare som har lämnat sina arbetsplatser beskrev de en frånvaro av en hjälpande och 

omsorgsfull handledare (Samantrai, 1992). 

 

Resultat av denna studie visade att en hög grad av arbetsrelaterad stress och brist på ett socialt 

stöd är två anledningar som kan påverka arbetstagares inställning till att lämna sin arbetsplats. 

För att förhindra att arbetstagare vill lämna arbetsplatsen är det viktigt att  arbetsgivaren 

reflekterar över orsaker som bidrar till detta (Mor Barak, N., Nissly, J. A. & Levin, A, 2001). 

Denna studie visar även att arbetstagare som upplever ett stödjande nätverk bestående av 

kollegor och en mentor kan möjligtvis minska chansen att de lämnar sin arbetsplats. Med ett 

fungerande socialt stöd på arbetsplats en kommer personalomsättningen minska oavsett 

graden av stress som upplevs Mor Barak, N., Nissly, J. A. & Levin, A, 2001). 

 

3. Metod 

I det här kapitlet tar vi upp studiens målgrupp, vilket urval vi använt oss utav, vilka 

forskningsetiska överväganden som vi haft under studiens gång samt hur vi genomfört 

studien. Redovisning av ansvarsfördelning och reflektion över vad det delade författarskapet 

inneburit för arbetsprocessen kommer även att behandlas i detta kapitel. 

 

3.1 Datainsamling 

Denna studie är en kvalitativ studie där datainsamlingen har genomfört med hjälp av 

semistrukturerade intervjuer med fyra socialsekreterare vid socialtjänsten inom barnenheten. 

De fyra intervjuerna som gjordes varierade mellan 30-55 minuter. Kvalitativa undersökningar 

är en forskningsmetod som bygger på intervjupersoners egna ord till skillnad från kvantitativ 

forskningsmetod som baseras på numerisk datainsamling (Bryman, 2011). 

Inom kvalitativ forskning brukar man undersöka en mindre grupp med liknande egenskaper 

för att få mer djupgående förståelse för den sociala verkligheten som studeras. Eftersom vi 

ville undersöka socialsekreterares beskrivningar av sin psykosociala arbetsmiljö inom 

barnenheten passade en kvalitativ forskningsmetod till denna studie. Vi ville genom att samla 

in en mer djupgående information av deras sociala verklighet få en utökad förståelse av deras 

psykosociala arbetsmiljö och därmed föll studien på en kvalitativ forskningsmetod (Bryman, 

2011). 

 

Intervjuerna genomfördes med hjälp av en semi strukturerad intervjuguide. Semi 

strukturerade intervjuer utgår från en intervjuguide där samma frågor ställs till alla 

intervjupersoner men där följdfrågorna kan vara olika beroende på vad intervjupersonen delar 

med sig vid intervjun. Även om intervjuerna utgår från en intervjuguide är tanken bakom en 

semi strukturerad intervju att intervjupersonen själv ska utforma svaren på sitt egna sätt 

utifrån sina egna beskrivningar och sin egna sociala verklighet (Bryman, 2011). 
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Studien har en abduktiv ansats, det vill säga en kombination av induktiv och deduktiv ansats. 

Deduktion är en ansats som genom exempelvis en teori eller en modell utgår från hypoteser 

som sedan testas i verkligheten via observationer. Induktion är det motsatta till deduktion och 

går ut på att observera verkligheten och sedan generalisera empirin inom en teoretisk 

referensram (Bryman, 2011; Alvesson & Sköldberg, 2007). 

När man kombinerar dessa två ansatser kallas det för abduktion som går ut på att forskaren 

pendlar mellan empiri och teori och tillåter ny fakta och perspektiv under arbetets gång då den 

abduktiva ansatsen är processinriktad. Under arbetets gång utvecklas det empiriska 

tillämpningsområdet samtidigt som teorin anpassas och förfinas successivt. Med en abduktiv 

ansats innebär det alltså att vi under arbetets gång varit mottagliga för ny fakta och nya 

iakttagelser. Alvesson & Sköldberg (2007) menar att fördelen med en abduktiv ansats jämfört 

med en induktiv eller deduktiv ansats är att det ger en djupare förståelse för det man 

undersöker (Bryman, 2011). 

Slutligen har det i studien även använts en förutsättningslös ansats i och med att 

intervjupersonerna fått berätta med egna ord om de aktuella frågorna och där man inte har 

begränsat svaren till vissa svarsalternativ (Bryman, 2011; Alvesson & Sköldberg, 2007). 

3.2 Analysmetod 

Den insamlade empirin har genom en meningskoncentrering som analysmetod tolkats och 

analyserat. Meningskoncentrering innebär att man lyfter fram väsentliga citat från det 

insamlade materialet av det intervjupersonerna sagt för att kunna besvara respektive 

forskningsfråga. Därefter menings koncentreras citaten till mer formulerade och kortare 

meningar där det som är relevant framhävs. För att menings koncentrera de citat vi valt ut 

användes vår förförståelse för att sedan lyfta fram vad som anses vara väsentligt för att kunna 

besvara studiens vetenskapliga frågeställningar (Kvale & Brinkmann, 2014). 

Vidare identifierades intervjuernas likheter samt skillnader och som var relevanta för att 

kunna besvara studiens vetenskapliga frågeställningar. Därefter ledde detta till tre olika teman 

av empirin som även framgår i redovisningen av empirin i denna studie (Kvale & Brinkmann, 

2014). 

3.3 Generaliserbarhet, tillförlitlighet och validitet 

Trovärdigheten inom kvalitativa studier brukar beskrivas genom reliabilitet och validitet. Med 

reliabilitet menar man om forskningsresultaten är upprepningsbara. Om man gör om exakt 

samma undersökning och får samma resultat tyder det på en hög reliabilitet. Undersökningen 

är då pålitlig och reliabel då samma undersökning kan göras om och visa samma resultat igen 

(Alvehus, 2013; Bryman, 2011; Fejes & Thornberg, 2009). 

Med validitet menar man om vi undersöker det som vi faktiskt vill undersöka.  Har man 

lyckats mäta det man avser att mäta är kort sagt vad validitet innebär. En undersökning kan ha 

en hög reliabilitet samtidigt som validiteten kan vara relativt låg. Med validitet menas även 

om resultatet av undersökningen reflekterar verkligheten som man försökt undersöka 

(Alvehus, 2013). 
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Alvehus (2013) försöker tydliggöra begreppet validitet genom att ta upp ett exempel från en 

undersökning om hur bra bilförare vi har på vägarna. Vidare förklarar han att om en 

undersökning i form av enkäter skickas ut till ett flertal bilförare som ska undersöka huruvida 

de anser att de är bra bilförare. Resultatet kan visa att de flesta bilförare anser sig själva 

tillhöra den hälften av förare som beskriver sig själva att vara de bästa. Denna mätning kan ge 

en hög reliabilitet men där validiteten är ganska låg. Med detta exempel försöker man 

tydliggöra att studier inte alltid undersöker det de avser att undersöka och därmed blir 

validiteten i studien relativt låg. 

 

Denna studie om de intervjuade socialsekreterarnas beskrivningar av sin psykosociala 

arbetsmiljö har inte en hög reliabilitet. Skulle man göra om undersökningen skulle resultaten 

förmodligen inte vara densamma. Utsagor och beskrivningar kan även vara olika trots att det 

är samma personer man intervjuar på nytt. Dock har vi i föreliggande studie strävat efter en 

hög validitet då den reflekterar verkligheten som vi försökt undersöka, i detta fall de 

intervjuade socialsekreterarnas beskrivning av sin psykosociala arbetsmiljö (Bryman, 2011; 

Fejes & Thornberg, 2009). 

 

Undersökningen reflekterar deras beskrivningar av arbetsmiljön och innehar en viss validitet. 

Däremot kan man inte heller garantera att studien har en hög validitet om man ska försöka 

applicera upplevelserna intervjupersonerna beskrivit till en större folkmängd. Validiteten är 

alltså begränsad till intervjupersonerna och kan inte generaliseras till någon annan eller till en 

större befolkning (Bryman, 2011; Fejes & Thornberg, 2009). 

 

Bryman (2011) skriver att det är problematiskt och svårt att generalisera resultat från en 

kvalitativ studie eftersom att resultatet är bundet till den situationen och tiden då studien 

genomfördes. Det är enklare att dra slutsatser till teorier istället för att generalisera till en 

större population när det kommer till kvalitativa forskningsresultat (Bryman, 2011). 

 

Ett urval som inte är slumpmässigt medför att man som forskare inte kan generalisera 

resultaten av studien till en större population i och med att det är svårt att exakt veta vilken 

population som intervjupersonerna representerar. Dessutom kan man inte generalisera 

resultaten av en kvalitativ studie till en större befolkning eftersom undersökningen är bunden 

till en viss situation och tid (Bryman, 2011). 

 

Denna studie drar inga generella slutsatser till en större population och är inte alls syftet med 

undersökningen. Syftet med studien är snarare att bidra till utökad och fördjupad kunskap om 

den psykosociala arbetsmiljön utifrån de intervjuade socialsekreterarnas beskrivningar. Vidare 

är vår förhoppning att studien kan användas för fortsatt forskning om hur socialsekreterare 

kan uppleva sin arbetsmiljö, och då med hjälp av kvantitativ metod, vars resultat eventuellt 

kan generaliseras till en större population. 
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3.4 Urval och bortfall 

Urvalet bestod av socialsekreterare som arbetar på barnenheten vid två olika socialtjänster i 

södra Sverige. Det insamlade datamaterialet baseras på fyra intervjuade socialsekreterares 

beskrivningar av deras psykosociala arbetsmiljö. 

Studien genomfördes med hjälp av ett snöbollsurval. Snöbollsurval innebär att man genom 

redan valda personer söker fram andra personer till sin undersökning. En fördel med ett 

snöbollsurval är att det är effektivt i sökandet efter lämpliga intervjupersoner samt att man 

vinner tid på detta sätt. Nackdelen med snöbollsurval är att man hamnar i ett nätverk bland 

människor som känner varandra och kanske har en gemensam syn på saker och ting (Bryman, 

2011). 

 

Snöbollsurvalet kan i sin tur leda till att ämnet inte blir belyst i en större utsträckning. Ännu 

en nackdel med ett snöbollsurval är att det är ett icke-slumpmässigt urval eftersom alla i 

målgruppen inte har samma chans att bli valda till studien (Bryman, 2011; Svensson & 

Starrin, 1996). 

 

Vi känner till personer arbetar vid två olika barnenheter som vi använde oss utav för att nå vår 

målgrupp. Dessa vänner intervjuade vi dock inte utan de meddelade i sin tur andra 

socialsekreterare på vardera barnenhet om studien. Därefter fick vi kontakt med två 

intresserade socialsekreterare på varje socialtjänst. Efter att vi blivit rekommenderade dessa 

intervjupersoner mailade vi de fyra socialsekreterarna och bifogade all information om vår 

studie och vad den gick ut på samtidigt som vi bokade in dem på intervjuer. 

 

Bortfall i undersökningar kan förekomma och man brukar tala om olika slags bortfall i 

studier, externt bortfall samt internt bortfall. När vissa ur målgruppen inte vill delta i en 

undersökning menar man att det är ett externt bortfall. Med internt bortfall är när personer 

från målgruppen endast svarar på några frågor och inte alla i undersökningen. För att försäkra 

sig om att en studies resultat inte har påverkats av de som fallit bort bör man göra en 

bortfallsanalys (Bryman, 2011; Svensson & Starrin, 1996). 

 

Denna studie har inte något bortfall, varken ett externt eller ett internt bortfall. Alla de fyra 

socialsekreterarna som vi kom i kontakt med för att intervjua ställde upp och svarade på alla 

undersökningens frågor. 

3.5 Forskningsetiska överväganden 

När vi kom i kontakt med intervjupersonerna innan intervjuerna skrev vi ett informativt mail 

om vad studien går ut på och vad de kan förvänta sig utav den, se bilaga 1. Därefter när vi 

träffade intervjupersonerna och innan intervjuerna påbörjades gick vi igenom de fyra etiska 

kraven med intervjupersonerna där de fick ta del av sina rättigheter under studiens gång. De 

fyra etiska kraven är: informationskravet, samtyckeskravet, konfidentialitetskravet och 

nyttjandekravet.  
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Det är inte alltid självklart för intervjupersoner att de fullständigt känner till vad ett 

deltagande i en forskning kan innebära, därmed gäller det för forskaren att tillhandahålla all 

information för intervjupersonerna (Dahlgren & Sauer, 2009; Vetenskapsrådet, 2011). 

Informationskravet går ut på att forskaren skall informera de som ingår i forskningen och 

studien om vad undersökningens syfte är, hur studien skall genomföras, vad forskningen kan 

bidra med och att deltagandet i undersökningen är helt frivillig och kan avbrytas när 

intervjupersoner och deltagare vill. Information om risker eller annan slags obehaglighet till 

följd av medverkan skall även tillhandahållas för deltagare och intervjupersoner (Dahlgren & 

Sauer, 2009; Vetenskapsrådet, 2011). 

 

Samtyckeskravet går ut på att deltagare i undersökningen har rätt att själva bestämma över sin 

medverkan. Intervjupersoner kan när som helst välja att inte delta i studien och avbryta sitt 

deltagande. Samtycke skall inhämtas av forskaren från deltagarna i studien (Dahlgren & Saur, 

2009; Vetenskapsrådet, 2011). 

 

Konfidentialitetskravet innebär att alla slags uppgifter om de personer som ingår i 

undersökningen ska behandlas med största möjliga konfidentialitet. Detta säkerställs genom 

att man i studien inte lämnar ut personuppgifter som kan avslöja deltagarnas identitet. 

Avidentifiering sker genom att forskare använder sig av fingerade namn, genom att inte 

avslöja vilken stad eller kommun där studien genomfördes om det kan riskera att deltagares 

identitet avslöjas samt att citat av icke-känslig karaktär i största mån ska användas (Dahlgren 

& Saur, 2009; Vetenskapsrådet, 2011). 

 

Nyttjandekravet innebär att de uppgifter som samlas in om enskilda personer endast får 

användas för forskningsändamål. Uppgifter om enskilda deltagare och som är insamlade för 

forskningsändamål får inte användas eller utlånas för kommersiellt bruk eller andra icke-

vetenskapliga syften (Dahlgren & Saur, 2009; Vetenskapsrådet, 2011). 

3.6 Ansvarsfördelning 

Narin Lordini har skrivit och ansvarat för inledningen och tidigare forskning. Jenny Orahim 

har skrivit och ansvarat för metod och teoretisk utgångspunkt. Empiri och analys, slutsatser, 

diskussion och kritisk vetenskaplig reflektion skrev vi tillsammans genom ett gemensamt 

Google dokument där vi båda hade insyn i vad den andre skrev. 

I början av uppsatsen delade vi upp arbetet genom att fördela delarna i studien mellan oss 

vilket resulterade i att vi fick två ansvarsområden var att skriva själva och resterande rubriker 

skrevs gemensamt. Vi har under den större delen av uppsatsskrivandet träffats och skrivit 

tillsammans även om vi delade upp arbetet mellan oss. 

4. Teoretisk utgångspunkt 

I det här kapitlet redogör vi för de teoretiska utgångspunkter som valdes i studien och som 

senare även kommer att knytas an till empirin i denna studie. Vi använde oss av stressteorier 

och lagstiftning som tillsammans bidrog till att förklara den empiri som framkom. 
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4.1 Hans Selyes stressteori 

Selyes (1978) som etablerade begreppet stress med hans stressteori. Selye  menade att både 

stress och reaktioner är en ospecifik kroppslig reaktion till följd av alla påfrestningar som 

människan utsätts för. Det kan handla om påfrestningar av kyla, värme, psykosocial 

påfrestning eller dylikt men att kroppens reaktioner på det är densamma. Han menar att stress 

inte uppkommer av någon speciell anledning men att den däremot karakteriseras av en 

speciell form. Stress utlöses av både positiva som negativa påfrestningar som en människa 

utsätts för. Det som utlöser stress och dess faktorer kallas för stressorer enligt Selye (1978). 

Stressorer menade han var ett slags stimuli som motsvarar den fysiologiska reaktionen hos 

människan, alltså människans reaktioner till följd av påfrestningar (Währborg, 2006). 

Två typer av stress 

Selye (1978) menade att det finns två typer av stress som han betecknade som eustress och 

distress. Med eustress menade han en slags positiv stress som är god och nyttig medan 

distress menade han var en negativ typ av stress som är en dålig typ av stress för människan.  

Den positiva stressen är en behaglig typ av stress som till och med kan öka 

prestationsförmågan och välmåendet hos människan. Negativ stress har en skadlig effekt mot 

människan där individen känner alldeles för höga krav på sig själv från omgivningen vilket 

kan leda till negativa känslor som otillräcklighet (Währborg, 2006). 

GAS - General adaption syndrome 

 

Vidare utvecklade Seyle (1978) en modell och ett koncept där han ville framhäva hur stress är 

en process som även utvecklas stegvis. Modellen kallas för GAS som står för “General 

adaption syndrome”. GAS är ett reaktionsmönster som uppstår när människan utsätts för svåra 

påfrestningar. Modellen består av tre faser: alarmfasen, resistensfasen och utmattningsfasen 

(Selye, 1978).   

 

De tre olika faserna 

När alarmfasen inträffar (chockfasen) sker en del omställningar i människans kropp som i sin 

tur övergår till dess motsats som då är motchockfasen. När man kommer in i motchockfasen 

aktiveras binjuren, binjuremärgen står för produktionen av adrenalin och noradrenalin i 

kroppen. Under alarmfasen aktiveras alltså det sympatiska nervsystemet. När det sympatiska 

nervsystemet aktiveras ökar pulsen och blodtrycket, musklerna i kroppen spänns, levern 

börjar producera mer blodsocker och alla sinnen reagerar starkt på det som händer i den yttre 

situationen (Selye, 1978, Währborg, 2006). 

 

Efter en tid övergår så småningom man från alarmfasen till resistensfasen. I resistensfasen 

kommer individen in i ett tillstånd som får denne att känna sig uppgiven och som leder till att 

individen kan återhämta sig. Om individen inte kan återhämta sig kan ett tillstånd av både 

fysisk och psykisk utmattning uppstå som i sin tur kan leda till hjärt- och kärlsjukdomar, 

ledinflammationer och mag-tarm sjukdomar. Uttmatningsfasen uppstår när individen känner 

av effekterna av de påfrestningarna som denne varit utsatt för under en lång period. Under den 
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här tiden kan individen få svårt att sova, denne kan känna sig trött väldigt ofta samt ha en 

ovilja att arbeta (Selye, 1978). 

4.2 Krav, kontroll- och stödmodellen 

En annan teoretisk modell för att förklara stress, kallad krav- och kontrollmodellen, skapades 

av Karasek 1979. Denna modell berörde till en början endast krav och kontroll faktorer fram 

till då Theorell och Johnson utvecklade Karaseks modell och tillade det sociala stödet som en 

tredje faktor, därav heter modellen numera krav-, kontroll och stödmodellen. Vid forskning 

gällande människans psykiska välmående, används denna modell kontinuerligt (Karasek & 

Theorell, 1990).     

Med krav-, kontroll och stödmodellen analyserar man sammankopplingen mellan 

utomstående psykiska förväntningar och ens personliga utrymme för beslut (kontroll). 

Stödmodellen analyserar även vad för typ av stöd som finns tillgängligt för dessa individer. 

Med stöd menas både praktiskt och känslomässigt stöd, med ett starkt stöd i sin omgivning 

har man bevisat att det minskar risken för sjukdomar (Karasek & Theorell, 1990). 

 

Krav-, kontroll och stödmodellens ideal är låga krav och hög kontroll med ett starkt stöd som 

är tillgängligt på arbetsplatsen. När anställda upplever sig ha stark kontroll över sitt arbete i 

samband med låga krav och ett fungerande socialt stöd minskar risken för psykisk ohälsa 

bland de anställda (Theorell, 2012). 

 

Karasek och Theorell (1990) menar att individer som arbetar med låg kontroll och höga krav, 

arbetar under omständigheter som är bidragande till utveckling av psykisk ohälsa. Man menar 

på att individen utsätts för en ohälsosam arbetsmiljö som sedan kan utvecklas till 

stressrelaterade sjukdomar. När individer har dåliga förutsättningar som arbetsplatsens brist 

på resurser samt kompetens, uppstår det problem. Dessa problem hindrar anställda att uppnå 

arbetsplatsens krav och det förväntade arbetet på anställda. 

 

När arbetsförhållanden vid en arbetsplats brister leder det till att anställda inte kan utföra sina 

uppgifter till de kraven som förväntas. Med en för stor arbetsmängd påverkas anställda 

negativt då kraven är för höga (Karasek & Theorell, 1990). 

 

Kontrolldelen i krav, kontroll- och stöd modellen representerar de anställdas påverkan i 

arbetet. I kontrolldelen mäter man de anställdas handlingsutrymme, exempelvis semester, 

planering av eget arbete och raster. I denna del av modellen ingår anställdas utrymme till 

möjlighet att påverka samt förändra sin verksamhet (Karasek & Theorell, 1990). 

 

4.3 Copingteorin 

Det finns ytterligare en teori för att förklara stress och hanteringen av stress vilket är 

copingteorin. Lazarus och Folkman (1984) menar att coping är ett försök till att klara av yttre 

och inre påfrestningar och krav som ställs på människan. Detta är en process som behandlar 

individens tankar och beteenden i olika situationer. Det finns fyra olika copingstrategier för 
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att hantera stress och kallas för: problemfokuserad coping, emotionsfokuserad coping, 

omdefinerad coping och undvikande coping. 

 

Problemfokuserad coping innebär att individen använder olika taktiker för att försöka 

minimera samt övervinna stress. Denna strategi brukar även kallas för systematisk 

problemlösning. Med denna typ av coping kan man följa en handlingsplan alternativt söka 

socialt stöd. En person som använder sig av problemfokuserad coping vid hantering av stress 

tar ofta egna initiativ till att lösa stressfyllda situationer (Lazarus & Folkman, 1984). 

 

Emotionsfokuserad coping är en hantering av stress där man strategiskt försöker minska de 

mentala och fysiska effekter som tillkommer. Med denna typ av coping använder man sig ofta 

av avslappningstekniker och fysisk aktivitet för att minska stressen. Det är även vanligt att 

personer med emotionsfokuserad coping är i letandet efter spirituellt stöd samt tröst hos högre 

makter (Lazarus & Folkman, 1984). 

 

Omdefinierad coping (även kallad för meningsbaserad coping) är då man försöker förändra 

sin upplevelse och inställning gentemot stress. Här använder man sig mycket av 

omstrukturering för att förvandla negativa föreställningar till någonting positivt. Med 

omdefinerad coping arbetar man mycket med att stärka självförtroendet för att öka personens 

förtroende om att den stressfyllda situationen är hanterbar (Folkman, 1997). 

 

Vid undvikande coping letar personen efter strategier för att distrahera sig från den upplevda 

stressen. Man ignorerar samt vägrar att möta problematiken som uppkommer vid stress eller 

låtsas man som om den rådande problematiken inte finns. Denna typ av coping kan likna ett 

flyktbeteende där man arbetar strategiskt för att motarbeta de jobbiga tankarna genom att 

fokusera på annat. Personer som hanterar stress med undvikande coping brukar ofta 

överkonsumera mat, alkohol och droger (Markham, 2000). 

4.4 Arbetsmiljölagen (1977:1160) 

Arbetsmiljölagen har även varit en av studiens teoretiska utgångspunkter då den är högst 

aktuell för studien eftersom arbetsmiljön är i fokus. I samband med denna undersökning har 

endast vissa specifika paragrafer ur arbetsmiljölagen valts ut. De kapitel och paragrafer som 

valts ut är Arbetsmiljölagen 1 kap. 1 §, 2 kap. 1 § samt 3 kap. 1a § och 2 §. 

Arbetsmiljölagen består av regler om skyldigheter för arbetsgivare men även för andra 

skyddsansvariga om att förebygga ohälsa samt olycksfall på en arbetsplats. Regler om 

samverkan mellan både arbetsgivare och arbetstagare omfattas även av arbetsmiljölagen. 

Lagens huvudsyfte var från början att förbättra den fysiska arbetsmiljön men har dock sedan 

1977 omfattats även arbetstagarnas psykiska hälsa och mående, vilket är den psykosociala 

arbetsmiljön.  

 

Arbetsmiljön handlar idag om det som påverkar människan på arbetsplatsen. 

Det man vanligtvis syftar till är maskiner, ljud, luft, kemikalier, arbetsorganisation, 

arbetsuppgifter, arbetsbelastning, stress och chans till återhämtning. De sociala behoven ingår 

även i arbetsmiljön vilket är att arbetet ska ge möjligheter till utveckling, gemenskap på 
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arbetsplatsen och bidra till ny kunskap bland alla på arbetsplatsen. Syftet med lagen är att 

aktivt arbeta för att förebygga ohälsa och olyckor på arbetsplatsen samt att skapa en god 

arbetsmiljö (Arbetsmiljöverket; Arbetsmiljölagen, 1977:1160). 

 

Arbetsgivaren är den person som har det yttersta ansvaret för arbetsmiljön och ska ta till sig 

alla åtgärder för att förebygga ohälsa och olyckor på arbetsplatsen, enligt arbetsmiljölagen. 

Arbetstagaren har dock även en del av ansvaret vilket är att aktivt följa lagen samt att 

medverka till att främja en god arbetsmiljö (Arbetsmiljölagen, 1977:1160). 

5. Empiri och analys 

Under denna rubrik kommer resultatet från intervjupersonernas utsagor att redovisas samt 

analyseras utifrån de valda teorierna och arbetsmiljölagen. 

5.1 Stress på arbetsplatsen 

Det framkom i empirin att vissa av intervjupersonerna beskriver sin psykosociala arbetsmiljö 

som stressig. Visserligen beskrev en del intervjupersoner att de inte var stressade men 

samtidigt framgick det att de ofta inte hinner dokumentera inom den tidsram man fått på 

arbetsplatsen och att det i sin tur leder till stress. Det framkom även att intervjupersonerna 

ofta jobbade över för att kunna hinna med sina ärenden. 

Möjliga bakomliggande faktorer till stress bland intervjupersonerna var när det fanns väldigt 

många möten inbokade. I vissa fall beskrev en intervjuperson att hen var inbokad på tre möten 

i rad som i stort sett ledde till att intervjupersonen inte hunnit gå på toaletten mellan mötena. 

Att inte ha tid till en paus mellan de inbokade mötena beskrev intervjupersonen som stressigt 

då hen inte kunde förbereda sig inför varje möte ordentligt och att man inte hinner avsluta 

mötena ordentligt. 

 

Dokumentation är ett återkommande störningsmoment för intervjupersonerna och som tar 

mycket av deras arbetstid när de själva anser att det inte bör läggas så mycket tid på det. En av 

intervjupersonerna beskrev dokumentationen som väldigt påfrestande då det leder till att hen 

inte kan vara fokuserad under sina möten samtidigt som det även blir ett störningsmoment när 

både telefonen ringer och intervjupersonen dessutom får en massa email. Att sitta och skriva 

och dokumentera stör det vardagliga arbetet och tar för lång tid och som även leder till stress 

hos intervjupersonen. 

 

Det som även verkar vara återkommande är en ovisshet som de flesta intervjupersoner 

beskrev. En ovisshet om vad som komma skall, ett exempel är personalomsättning och att det 

inte finns en stabil arbetsgrupp. Anställda byter jobb efter ett tag, slutar och säger upp sig eller 

blir med barn, det beskrev en intervjuperson som påfrestande då man inte lyckas få en stabil 

arbetsgrupp under en längre tid. En annan intervjuperson beskriver samma sak och menar att 

det är en jobbig stämning på arbetsplatsen för att det är många som säger upp sig och att det är 

omtumlande när folk slutar. Intervjupersonen beskrev det som att hen blir mer påverkad av 

hur personalen mår och slutar än vad hens klienter gör. 
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Vidare betonade en av intervjupersonerna att utredartjänsterna är de absolut bästa och de 

finaste tjänsterna man kan ha men att arbetsbelastningen som är väldigt tung gör inte det lätt 

för de anställda. Det som även framgick är att man inte kan göra ett kvalitativt arbete och att 

slutresultaten inte räknas utan att det snarare är så att varje ärende måste ha en handläggare 

fastän handläggaren är sjukskriven och inte arbetar då det anses vara viktigt inom kommunen. 

Intervjupersonen som beskrev denna arbetssituation berättade att det finns anställda som vill 

utföra ett kvalitativt arbete och har en önskan om att göra socialtjänsten bättre. På grund av att 

kommunen inte tar hand om sina anställda söker sig dock dessa anställda till den privata 

sektorn inom socialt arbete. 

 

En gemensam nämnare för de flesta intervjupersoner var att man inte alltid hinner med alla 

ärenden, dokumentationen och att vissa intervjupersoner upplever att de inte har koll på alla 

ärendens detaljer som i sin tur leder till stress. Empirin visar även att arbetsbelastningen 

beskrivs som ganska lagom men på gränsen till att det börjar bli för mycket. Däremot 

berättade en av intervjupersonerna att det är bra när arbetsledningen frågar om det är för 

mycket ärenden och arbete så att man inte belastas för mycket. 

 

“... man måste kunna sortera, prioritera, eh, det är inte så att man kan jobba i ett ärende i en 

vecka och sen tar man nästa ärende. Utan det händer saker i alla ärenden hela tiden oftast, så 

det gör ju att arbetsmiljön gör att man måste vara flexibel, man måste vara beredd att ändra 

prioritering helt, eh, det kan ju göra att när det börjar bli mycket ärenden då blir det en i alla 

fall upplevelse av att man inte har kontroll av alla ärenden eller saker som man ska göra. Det 

är väl liksom känslan generellt och sen så är ju känslan att man alltid är efter med 

dokumentation, det finns alltid något att skriva som man inte hunnit skriva, så känns det.” 

 

En av intervjupersonerna beskrev att arbetsbelastningen kan vara tung med tanke på att det 

finns mycket att göra. Däremot berätta denna intervjuperson att hen inte har några unga barn 

och har därför inga tider att passa och kan därmed jobba över eller ta med jobb hem. Ofta 

sitter även denna intervjuperson kvar på arbetsplatsen någon timme eller två för att få arbetet 

att gå runt. Intervjupersonen förklara dock att om man har unga barn kan det vara svårt och 

stressigt och förklarar att arbetsbelastningen beror på ens privatliv och hemsituation. 

 

En av intervjupersonerna beskrev att socialt arbete sköts på ett väldigt ineffektivt sätt och 

drog paralleller till sin egen arbetsplats. Vidare beskrev intervjupersonen att det är väldigt 

ostrukturerat och oorganiserat samt att personalomsättningen är alldeles för hög. Det är 

väldigt många projekt som är igång och som inte avslutas samtidigt som inget är systematiskt 

eller följs upp eller utvärderas. Värt att nämna är att den här intervjupersonen dessutom själv 

varit sjukskriven under en längre period och funderade på att säga upp sig inom en snar 

framtid. 

 

Enligt Selye (1978) stressteori där han beskrev två typer av stress som han betecknade som 

eustress och distress, kan man utgå från att majoriteten av intervjupersonerna beskriver 

distress. Med eustress menade Selye en slags positiv stress som är god och nyttig för 
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människan medan distress menade han var en negativ typ av dålig stress som har en negativ 

påverkan på människan (Selye 1978; Währborg, 2006). 

 

Visserligen beskrev vissa intervjupersoner att de inte var särskilt stressade på sin arbetsplats 

utan att de trivdes bra och att stress kom i omgångar. Detta är en slags god och nyttig stress 

som intervjupersonerna beskrev och som Selye (1978) menar är en behaglig stress som till 

och med kan öka presentationsförmågan likväl välmåendet hos människan, i detta fall hos 

dessa intervjupersoner. Däremot framgick det samtidigt att en av dessa intervjupersoner inte 

alltid hinner förbereda sig inför alla bokade möten och i vissa fall inte ens hinner gå på 

toaletten mellan mötena vilket Selye (1978) skulle beskriva som en negativ stress som har en 

direkt skadlig effekt på människan (Währborg, 2006). 

 

Studiens empiri visade att många av de intervjupersonerna beskriver en hög 

personalomsättning vid arbetsplatsen på grund av att många sjukskriver sig och även lämnar 

arbetet. Utgår man från Selyes (1978) stressteori beror detta på att man utsätts för en hög 

distress som i sin tur har lett till negativa påfrestningar för de anställda och där efterföljden 

blivit sjukskrivningar och uppsägningar (Währborg, 2006). 

“...plötsligt föll allting för att folk bytte jobb, slutade, sa upp sig, blev med barn. Då blev det 

splittrat och sen vart det stabilt igen och sen vart det splittrat. Så det går väldigt upp och ner, 

det är som om arbetsmiljön har typ humörsvängningar skulle jag beskriva det som, haha. Så 

det är väldigt påfrestande, vår arbetsmiljö och vi pratar mycket om hur och vad vi ska göra åt 

det men det är jätte svårt att exakt veta vad det är som inte fungerar.” 

Seyle (1978) stressteori där han ville framhäva och beskriva stress utifrån de tre faserna; 

alarmfasen, resistensfasen och utmattningsfasen går även hand i hand med 

personalomsättningar och anställda som lämnar sin arbetsplats. 

 

Det intervjupersonen beskriver i citatet ovan är det anställda på arbetsplatsen gått igenom och 

beroende på hur mycket de tagit skada av distressen leder det till antigen sjukskrivningar, att 

man säger upp sig eller dylikt. Om en anställd vid arbetsplatsen exempelvis inte klarar av 

resistensfasen där man känner en viss uppgivenhet till följd av stress leder det till både fysisk 

och psykisk utmattning hos människan. Om individen inte återhämtar sig under denna fas kan 

efterföljden vara hjärt- och kärlsjukdomar, ledinflammationer samt mag- och tarmsjukdomar 

som dessutom kan vara en orsak till vissa sjukskrivningar på arbetsplatsen. 

 

Utmattningsfasen som enligt Selyes stressteori (1978) uppstår när individen känner av 

effekterna av de påfrestningarna som denne varit utsatt för under en lång period kan leda till 

att individen får sömnproblem, att individen kan känna sig trött väldigt ofta samt ha en ovilja 

att arbeta. I denna fas är det förmodligen även många anställda som sjukskriver sig eller säger 

upp sig och som är en direkt konsekvens av för hög distress på arbetsplatsen som även 

intervjupersonerna beskriver i intervjuerna. 

 

Ett exempel från en av intervjuerna som belyser stress på arbetsplatsen och vad det kan leda till samt 

som styrker Selyes stressteori (1978) är detta citat: 
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“...jag känner mig mycket mindre stressad sen jag slutade bry mig. Fast det är ju också så att 

det är ganska farligt att för att orka med socialtjänsten så måste man stänga av sin egen själ, 

vilket typ är det man måste göra. Och att stänga av sin egen själ är ju sånt som om man typ 

inte redan är en psykopat, för då är den redan avstängd, är ganska jobbigt. Men jag känner 

att jag inte orkar bry mig för att det gör för ont att bry mig liksom. Det är då när jag bryr mig 

som jag blir som mest stressad, det är då jag gråter och har ont i magen. Det kan ju vara 

ganska farligt, tänk dig; en socialtjänst utan själ.” 

Citatet ovan beskriver hur en intervjuperson reagerar på distressen vid arbetsplatsen och vad 

konsekvenserna av det varit. Man kan utgå från att intervjupersonen befinner sig i den så 

kallade utmattningsfasen där hen känner av alla negativa påfrestningar denne varit utsatt för 

på arbetsplatsen. Selye (1978) som skrev att en ovilja att arbeta kan uppstå i denna fas vilket 

man ser även i citatet ovan där intervjupersonen slutat bry sig för att kunna fortsätta arbeta 

vilket samtidigt visar på en vilja att fortsätta arbeta. Det kan tyda på att det blir motstridiga 

känslor. 

Om intervjupersonen inte stänger av och slutar bry sig blir hen mer stressad, gråter och får ont 

i magen. Samtidigt kan intervjupersonen även vara i resistensfasen där individen kan känna en 

uppgivenhet men samtidigt återhämta sig under denna fas. Dock kan det vara så att människan 

inte återhämtar sig under resistensfasen vilket leder till en fysisk och en psykisk utmattning. 

Utifrån citatet ovan kan man även konstatera att intervjupersonen känner en viss psykisk och 

fysisk utmattning då hen beskriver magont, stress och känslomässig smärta (Selye 1978; 

Währborg, 2006). 

 

5.2 Höga krav på arbetsplatsen 

Krav-, kontroll och stödmodellen är en teoretisk förklaringsmodell gällande stress som 

skapades av Robert Karasek (1979) men som utvecklades ytterligare av Töres Theorell och 

Jeffrey Johnson (1986). Modellen används kontinuerligt i forskning berörande människans 

psykiska hälsa då man mäter stress utifrån faktorerna krav, kontroll och stöd på arbetsplatsen. 

Krav-, kontroll och stödmodellens ideal är låga krav, hög kontroll med ett stabilt stöd som 

erbjuds på arbetsplatsen. 

I empirin framgår det att en större del av intervjupersonerna upplevde en känsla av maktlöshet 

på sin arbetsplats. Intervjupersonerna beskrev även att de satt med förslag, lösningar och idéer 

för att förbättra sin arbetssituation men som aldrig tagits på allvar då arbetsledningen inte tagit 

deras åsikter i beaktande. 

Med hjälp av krav-, kontroll och stödmodellen (Karasek & Theorell, 1990) kan man förklara 

intervjupersonernas beskrivning av maktlöshet med för höga krav samt låg kontroll och svagt 

stöd på arbetsplatsen. Intervjupersonerna beskriver att de har lyft upp arbetsplatsens 

problematik gällande stress samt bidragit med lösningar men har ändå ignorerats av 

ledningen. Utrymmet för intervjupersonernas personliga beslut och möjligheter att påverka sin 

arbetsplats tyder på en låg kontroll och stödet från arbetsplatsen förklaras vara nästintill 

obefintlig då arbetsgivare och arbetsledningen inte tagit till sig sina anställdas åsikter i 

avgörande frågor. 
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När man arbetar under låg kontroll och höga krav minskar ens handlingsutrymme och när 

man mäter kraven ingår både den psykiska samt fysiska arbetsbelastningen. En sådan 

situation kan leda till att individen efter en längre tid upplever en psykisk påfrestning som kan 

vara skadlig och som i sin tur kan leda till allvarliga stressrelaterade sjukdomar. Det är när 

anställda upplever sig ha dåliga förutsättningar gällande resurser, tid och kunskap, då problem 

uppkommer. En sådan arbetssituation som de flesta intervjupersoner beskriver sig befinna sig 

i leder till att de inte har förutsättningar till att utföra sitt arbete. Med för höga krav innebär 

det att arbetsmängden är för hög samt med ett svagt stöd och låg kontroll kan inte resultatet bli 

annat än negativt (Karasek & Theorell, 1990) 

Citatet nedanför är ett utdrag ur en av intervjuerna där en intervjuperson beskriver hur hen 

skulle vilja att det såg ut på sin arbetsplats. Med Karasek och Theorells (1990)  krav-, kontroll 

och stödmodell kan vi analysera empirin för att få en djupare förståelse för vad 

intervjupersonen menar. 

"Då skulle ju jag vilja ha en arbetsledare som förstod att jag va en människa och en 

arbetsplats där man hade mål, exempelvis god kvalité och att man liksom hade det också 

mätbart och tydligt. Då jag också får möjlighet att göra ett gott arbete och samtidigt kunna 

vidarutveckla arbetet där chefen stod för stöd när jag behövde det, fast för mig skulle det 

räcka om de bara inte pressade sönder mig liksom, det skulle räcka om de inte sa att jag 

måste och försöker guilt-trippa mig. Det skulle räcka med förståelse och tog hand om 

ramarna, det är "hitåt vi ska". " 

I citatet ovanför beskriver intervjupersonen en önskan om att arbetsplatsen skall ha satta mål 

med god kvalité där man kan mäta arbetet, vilket Karasek och Theorell (1990) skulle beskriva 

som en arbetsplats med höga krav. Vidare uttrycker hen en önskan för att själv kunna göra ett 

bra arbete och ha möjligheten till att vidareutveckla sitt arbete, vilket ses som hög kontroll då 

personen då har utrymme till att ta egna beslut samt har möjlighet till att utvecklas. 

Intervjupersonen uttrycker även en önskan om att hens chef stod för stöd när denne behövde 

det. Hen uttrycker en önskan om att chefen skall ha förståelse för sina anställda, samt att 

chefen bör leda arbetsgruppen och ha kontroll, detta kan beskrivas som en önskan på ett starkt 

stöd. 

Denne intervjuperson har då önskat sig en arbetsplats med höga krav, hög kontroll samt starkt 

stöd vilket enligt Karasek och Theorell (1990) skulle beskrivas som en god arbetsmiljö då de 

höga kraven på de anställda balanseras av en hög kontroll och ett starkt stöd, även om krav-, 

kontroll och stödmodellens egentliga ideal är låga krav, högt kontroll och starkt stöd så 

betyder det ej att en arbetsplats med höga krav är en ohälsosam arbetsmiljö, detta då det är 

balansen mellan dessa tre faktorer som avgör hur god arbetsmiljön är. En tung 

arbetsbelastning (höga krav) underlättas starkt när den anställde har utrymme för egen 

utveckling och möjlighet till självbestämmande (hög kontroll) samt upplever ett både 

känslomässigt och praktiskt stöd (starkt stöd). 

I empirin beskriver en intervjuperson att arbetsbelastningen på arbetsplatsen var på gränsen 

till att bli för tung men att den fortfarande var hanterbar. Hen beskrev att det känns tryggt när 
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cheferna frågar om arbetsbelastningen är för tung och att de visar på att de finns som stöd och 

att de lyssnar till sina anställda (Karasek & Theorell, 1990). 

 

När arbetsbelastningen är för tung, kan man med krav, kontroll- och stödmodellen dra 

slutsatsen att de anställda upplever höga krav. Intervjupersonen beskrev dock 

arbetsbelastningen som hanterbar då stödet samt det personliga utrymmet på arbetsplatsen var 

gott (Karasek & Theorell, 1990). 

 

“Att konstant känna att man inte har någon som helst möjlighet att kunna säga till om 

någonting, det har man ju kunnat titta på kopplingen till sjukskrivning, och en känsla av att 

man inte har makt över sin arbetssituation och inte har möjligheten att göra något åt det, är 

ju en bidragande orsak till stress som i förlängning kan leda till en sjukskrivning och på min 

arbetsplats är det så man mår. Man kan komma med ett förslag som inte kostar någonting 

över huvud taget som skulle kunna reducera stress och så säger man ett förslag och det har 

de här väldigt goda fördelarna liksom och alla är såhär "jätte bra, det ska vi lyfta på 

samverkansgruppen". Och då vet man att det aldrig någonsin kommer hem igen.. Alltså då 

kommer liksom aldrig tillbaka. Då känns allt så lönlöst. Ingenting händer. Det tycker jag är 

jätte jätte jobbigt. Att man har idéer om hur man kan göra saker bättre men man får inte.” 

En intervjuperson beskriver med citatet ovan, att hen har låg kontroll på arbetsplatsen 

eftersom denne inte har makt över sin arbetssituation. Förslag och idéer från de anställda 

ignoreras från cheferna vilket tyder att anställda inte har något utrymme att påverka sitt 

arbete. Enligt krav, kontroll- och stödmodellen är dessa olika faktorer avgörande när det 

kommer till kontroll på arbetsplatsen. Låg kontroll är en bidragande faktor till att anställda 

känner sig hindrade i att utföra sitt arbete (Karasek & Theorell, 1990).  

Vidare förklarar intervjupersonen att man hindras av cheferna från att verkligställa sina idéer 

gällande reduceringen av stress. Detta pekar på att det brister i det sociala stödet på 

arbetsplatsen. Intervjupersonen uttrycker en besvikelse över det sociala stödet som 

arbetsplatsen erbjuder och beskriver det som att ingenting händer, de ledande tar ej hänsyn till 

det stöd de anställda önskar sig (Karasek & Theorell, 1990) 

En låg kontroll och ett svagt socialt stöd hindrar arbetare från att klara av sina arbetsuppgifter. 

En sådan arbetssituation minskar på kvalitén på det utförda arbetet (Karasek & Theorell, 

1990). 

Med krav-, kontroll och stödmodellen kan man se hur balansen mellan olika faktorer avgör 

hur god arbetsmiljö en arbetsplats är. Vikten av att den anställdes upplevelse av 

självbestämmande (hög kontroll) och chefers goda stöd (starkt stöd) påverkar arbetsmiljön till 

en stor del. Vi kan även se utifrån empirin hur majoriteten av intervjupersonerna beskriver sin 

arbetsmiljö som en arbetsplats med för höga krav, för låg kontroll och ett alldeles för svagt 

stöd (Karasek & Theorell, 1990). 

 

5.3 Hantering av stress på arbetsplatsen  

Det finns olika strategier för att hantera stress, dessa strategier förklarar Lazarus och Folkman 
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(1984) vara olika försök till att klara av yttre och inre påfrestningar som ställs på människan. 

Inom copingteorin delar man in dessa strategier i olika kategorier. 

Vissa intervjupersoner förklarade att de vid ett flertal gånger hade gett förslag och idéer för att 

lösa den stressfyllda arbetssituationen. Dock hade arbetsgivare inte tagit till sig arbetstagarnas 

önskningar. Här visar intervjupersonerna att de genom eget initiativ försökt lösa och minimera 

den upplevda stressen. Denna typ av hantering av stress kallas för problemfokuserad coping 

(Lazarus & Folkman, 1984). 

En del intervjupersoner beskrev att deras arbetssituation som hanterbar och att de inte kände 

sig stressade. Däremot framkom det att dessa intervjupersoner arbetade över och tog med sig 

arbetet hem för att hinna med alla arbetsuppgifter. Dessa intervjupersoner beskrev 

möjligheten att ta med sig arbetet hem eller arbeta över en timme eller två i positiva termer. 

Det här tyder på att de använt sig av en omdefinerad copingstrategi (Lazarus & Folkman, 

1984). 

 

När man arbetar över för att man inte hinner med sina arbetsuppgifter och samtidigt beskriver 

att man inte är stressad tyder det på att man försöker omvandla negativa föreställningar till 

något positivt. Även om intervjupersonerna inte problematiserar det faktum att de inte hinner 

med sina arbetsuppgifter och löser det genom att arbeta över eller dylikt innebär det inte att 

problemet är löst. Omdefinierad coping vid hantering av stress kanske fungerar kortsiktigt 

men är inte en långsiktig lösning på en stressfylld arbetsmiljö (Folkman, 1997).  

 

Den intervjuperson som beskrev att hen stängde av sina känslor för att orka med stress på 

arbetsplatsen, hanterade den stressfyllda arbetsplatsen genom att undvika den. Hen förklarade 

att dennes hantering av stress berodde på att det var smärtsamt att möta den på annat 

sätt.  Denna hantering av stress kallas undvikande coping vilket innebär att man ignorerar och 

distraherar sig från den rådande problemtiken. Att stänga av sina känslor för att klara av sina 

arbetsuppgifter är inte en hälsosam strategi för att hantera stress då det kan leda till ohälsa. 

Intervjupersonen flyr från att möta verkligheten och är inte en långsiktig hantering av stress 

(Markham, 2000).  

 

5.4 Stöd på arbetsplatsen  

Vid frågor kring vilket slags psykosocialt stöd som erbjuds på arbetsplatsen visade det sig att 

intervjupersonerna kunde vara osäkra på vad som egentligen erbjuds och vad stödet kallas. 

Det som flera intervjupersoner nämnde var "må-bra/feel-good" dag som brukar erbjudas en 

gång per år. Annat stöd som erbjuds på arbetsplatsen var friskvårdstimme, friskvårdsbidrag, 

vissa intervjupersoner hade även tillgång till gym och andra gympass i det huset där deras 

enhet befinner sig i. Vissa intervjupersoner nämnde även att det finns en person man kan 

ringa till samt besöka för att prata ut om det man vill på arbetsplatsen, vilken titel denna 

person har visste de dock inte. 

En intervjuperson berättade att man inom hens enhet förra året fick välja vad de ville göra 

under sin "måbra-dag" som man har en gång per år och då valde alla spa som de fick gå på. 

Vidare berätta intervjupersonen att denna dag nu är centraliserad till ledning en på 
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arbetsplatsen som numera avgör vad som skall göras istället för de anställda. Subventionerad 

massage var även ett stöd som fanns på en av de enheterna där intervjupersonerna arbetar. En 

annan socialsekreterare berättade att man inom den barnenheten köpt in en massage stol som 

en slags insats och stöd för de anställda men som enligt intervjupersonen inte finns någon tid 

för att sitta i. 

 

Eftersom många intervjupersoner var osäkra över vilket stöd som erbjöds vid deras arbetsplats 

samt vad stödet heter vilket vi tolkar, som en brist på tydlighet från arbetsgivaren till 

arbetstagarna. Empirin visade även att intervjupersonerna var osäkra på vad som var deras 

ansvar när det gäller arbetsmiljön på arbetsplatsen samt vilket ansvar som åligger 

arbetsgivaren.   

 

I intervjuerna framkom det att intervjupersonerna skulle vilja ha en arbetsgivare som är tydlig 

med tydliga mål och en god kvalité på arbetet. Samtidigt beskrev intervjupersonerna att de 

skulle vilja ha en chef som finns där för den anställde när denne behöver stöd. 

Utifrån intervjupersonernas beskrivningar verkar ansvaret för arbetsmiljön endast ligga på de 

anställda vid arbetsplatsen och där de beskriver att arbetsgivaren samt ledningen inte tar sitt 

ansvar. Om man ska tillämpa arbetsmiljölagen (1977:1160) 3 kap. 1a § brister arbetsgivaren i 

sitt ansvar ifråga om arbetsmiljön på arbetsplatsen. Enligt denna paragraf skall både 

arbetsgivaren och arbetstagaren samverka för att skapa en god arbetsmiljö men där 

intervjupersonerna beskriver att ansvaret endast ligger på de och att arbetsgivaren inte tagit 

sin del av ansvaret. 

 

Vidare beskrivs det i arbetsmiljölagens (1977:1160) 3 kap. 2 § att arbetsgivaren skall ta till 

alla åtgärder som behövs för att förebygga att arbetstagaren utsätts för ohälsa eller olycksfall. 

Utifrån intervjupersonernas beskrivningar har deras arbetsgivare inte tagit till åtgärder som 

förebygger risken för ohälsa eller olycksfall. Det framgick även tydligt i empirin att 

personalomsättningar, sjukskrivningar och uppsägningar var väldigt vanligt vilket tyder på att 

arbetsgivaren inte tagit sitt ansvar för att förebygga ohälsa bland de anställda. 

 

Det psykosociala stödet vid arbetsplatsen beskrevs av intervjupersonerna som 

bristfällig  vilket även tyder på att arbetsgivaren inte vidtagit åtgärder som i detta fall kunde 

vara att tillämpa ett stöd för de anställda som tydligt är i behov av det. 

 

Arbetsmiljölagens (1977:1160) ändamål som beskrivs i 1 kap. 1 § är att förebygga ohälsa och 

olycksfall i arbetet men även att uppnå en god arbetsmiljö. Empirin visar att denna 

arbetsmiljölag inte efterföljts på intervjupersonernas arbetsplatser utifrån deras beskrivningar 

av arbetsmiljön och hur den påverkat de på ett negativt sätt. 

 

Empirin visade att en del intervjupersoner upplevde en känsla av maktlöshet på sin arbetsplats 

i samband med arbetsmiljön och chansen till att påverka sin arbetssituation. Det framgick att 

intervjupersonerna har försökt lyfta upp problematiken med deras arbetsmiljö eftersom vissa 

av intervjupersonerna upplevde en hög press och stress. Däremot beskrev intervjupersonerna 
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att deras förslag på lösningar inte har tagits upp av ledningen utan att det bara runnit ur 

sanden. 

Arbetsmiljölagens (1977:1160) 2 kap. 1§, 3 stycket beskriver att arbetstagaren ska få 

möjlighet till att påverka utformningen av sin egen arbetssituation. Om man utgår från 

empirin och vissa intervjupersoners beskrivningar har man på arbetsplatsen inte tillämpat 

arbetsmiljölagen fastän arbetstagarna har sina rättigheter. Deras rättigheter skulle därmed ha 

förbisetts av ledningen. 

Flera intervjupersoner beskrev en avsaknad av olika slags stöd, två intervjupersoner gav 

förslag på en mentor för de anställda på arbetsplatsen och den andre intervjupersonen gav ett 

förslag om en kurator för de anställda. Det var tydligt i empirin att det psykosociala stödet 

brister på intervjupersonernas arbetsplatser fastän arbetsmiljölagens (1977:1160) ändamål är 

till för att främja en god arbetsmiljö och för att förebygga ohälsa på arbetsplatsen. Vissa 

intervjupersoner kände själva att de skulle vilja ha mer stöd på sin arbetsplats och främjar man 

inte ett stöd till de som är i behov av det kan det leda till en ohälsosam arbetsplats vilket 

arbetsmiljölagen är till för att förebygga. 

Det tyder på att arbetsgivare till intervjupersonerna inte har följt arbetsmiljölagen korrekt 

eftersom det i empirin ofta framgår en avsaknad av stöd från ledningen som dessutom inte har 

lyssnat till intervjupersonernas förslag och idéer. Samtidigt framgick det i empirin som det 

nämnts innan att sjukskrivningar, personalomsättningar och uppsägningar sker på löpande 

band vilket kan vara en konsekvens av att arbetsgivare inte samverkat med intervjupersonerna 

för att uppnå en god arbetsmiljö fastän arbetsmiljölagen beskriver att det är just det man skall 

göra på en arbetsplats. 

Fastän det förekom visst psykosocialt stöd vid vissa arbetsplatser, var det tydligt att eventuella 

befintliga stödinsatser behövde utvecklas och att det behövs fler insatser. Förslag på ett 

utvecklat psykosocialt stöd var utökad lyhördhet och utökat stöd från arbetsledningen till 

personalens idéer och förslag. Andra förslag var en arbetsgivare med tydliga mål och god 

kvalitet på arbetet som är ett stöd för de anställda. Tillgång till en mentor för de anställda och 

kurator på arbetsplatserna var ytterligare förslag. 

6. Slutsatser 

Våra slutsatser är att intervjupersonerna har en stressfylld och påfrestande arbetsmiljö med 

ingen eller minimal möjlighet till att påverka denna arbetsmiljö och arbetssituation. Detta kan 

leda till att de inte har tid för dokumentation och jobbar över eller tar med sig arbetet hem 

samt att de inte hinner utföra grundläggande behov såsom att hinna med toalettbesök under 

stora delar av arbetsdagen. Vidare kan detta leda till stora personalomsättningar, 

sjukskrivningar och uppsägningar.  

Det förekom visst stöd på en del arbetsplatser, men det var tydligt att eventuella befintliga 

stödinsatser behövde utvecklas och det behövdes fler. Förslag på sådan utveckling av 

psykosocialt stöd var utökad lyhördhet och utökat stöd från arbetsledning en till personalens 

idéer och förslag, en arbetsgivare med tydliga mål och god kvalitet på arbetet, och som är ett 

stöd för de anställda, samt tillgång till mentor för de anställda och kurator  på arbetsplatserna. 



24 

 

 

7. Diskussion och kritisk vetenskaplig reflektion 

Denna studies resultat är bundet till den situationen och den tid den genomfördes och därmed 

blir det problematiskt att generalisera resultaten till en större population. Kvalitativa 

forskningsresultat är därför enklare att koppla till teorier istället för att generalisera resultaten 

(Bryman, 2011; Fejes & Thornberg, 2009). 

Studier som denna bidrar till ökad kunskap om den problematik som socialtjänsten står inför 

och vad som bidrar till en bristande psykosocial arbetsmiljö. Även om den här studiens 

resultat inte går att generalisera till en större population så medför den åtminstone till att 

belysa hur intervjupersonerna beskriver sin psykosociala arbetsmiljö. Man får en fördjupad 

kunskap om vad dessa intervjupersoner anser bidra till en bristande arbetsmiljö samt hur man 

kan förbättra eller komplettera ett eventuellt stöd för dem på arbetsplatsen. 

 

Det som kan vara en nackdel med studier som denna är att det är många andra aspekter som 

spelar in i ett ämne som detta. Olika kommuners socialtjänster och dess socialsekreterare kan 

beskriva sin psykosociala arbetsmiljö inom barnenheten helt olika beroende på belastningen, 

budgeten och vilket stöd som erbjuds på arbetsplatsen. Därmed kan det se väldigt olika ut på 

olika socialtjänster runt om i landet. Däremot har tidigare forskning visat ett tydligt mönster 

på att många socialsekreterare inom barnenheten sjukskriver sig, säger upp sig och byter 

arbetsplats (Tham, 2006; Tham & Meagher, 2008; Mor Barak, N., Nissly, J. A. & Levin, A, 

2001). 

 

Det som visat sig vara en gemensam nämnare till varför socialsekreterare inom barnenheten 

sjukskriver sig och säger upp sig är en hög arbetsbelastning i kombination med ett bristande 

stöd (Tham, 2006; Tham & Meagher, 2008; Mor Barak, N., Nissly, J. A. & Levin, A, 2001). 

Barak, Nissly & Levin (2001) beskrev att en hög arbetsbelastning inte enbart är avgörande 

ifall socialsekreterare väljer att lämna sitt arbete utan att det ofta även beror på att 

arbetsplatsen inte erbjuder ett bra stöd för de anställda. Hög arbetsbelastning kombinerad med 

ett bristande stöd visade sig vara orsaken till varför man väljer att lämna sitt arbete. 

Den här studiens resultat visade att intervjupersonerna upplevde samma sak, nämligen ett 

bristande stöd på arbetsplatsen och som inte är till deras fördel när de behöver det som mest. 

Tham & Meagher (2008) forskning har visat att socialt arbete i Sverige är ett väldigt krävande 

yrke där flera studier styrker att socialarbetare är en yrkesgrupp som ofta utsätts för en hög 

arbetsbelastning och som finner sitt yrke och sin arbetsplats som psykiskt påfrestande. 

Socialarbetare som arbetar inom barnenheter visade sig tillhöra de som oftast beskrev sitt 

arbete i en negativ bemärkelse och att det även påverkar deras privatliv negativt. 

 

Vissa intervjupersoner i denna studie berättade under intervjuerna att de inte känner sig 

stressade överlag men att det kan komma i omgångar då och då. De beskrev även att de inte är 

i behov av det stödet som erbjuds och att de allmänt trivs med sitt yrke och sin arbetsplats. 

Däremot framgick det i intervjuerna att intervjupersonerna många gånger inte hinner 

dokumentera deras ärenden i tid och därmed måste ta med sitt arbete hem eller jobba över för 
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att hinna ikapp med dokumentationen. Det som även framgick var att den enda 

intervjupersonen som inte kände sig stressad överlag och inte i behov av ett stöd just då 

berättade att hen en gång var uppbokad på tre möten samtidigt vilket ledde till att hen inte 

hade tid att gå på toaletten emellan mötena. 

 

Så som vi ser det verkar det vara något som brister på arbetsplatsen om en anställd, oavsett 

yrke inte har tid att gå på toaletten på grund av möten som är tätt inpå varandra. 

Ofta fick vi, författare till denna studie, en känsla av att vissa intervjupersoner inte var 

stressade då de betonade det under intervjuerna.  

 

När vi sedan gick igenom det insamlade materialet visade det sig att dessa intervjupersoner 

ofta tagit med sig sitt arbete hem för att hinna med dokumentation, att den ena av de m inte 

hunnit gå på toaletten under arbetstid, att en intervjuperson inte känner sig stressad då hen 

“hinner ta en kaffe” men samtidigt kan ligga efter med dokumentation också samt inte alltid 

har möjlighet att hålla koll på alla hens ärendens detaljer. För oss blev det då självklart att 

slutsatsen är att intervjupersonerna visserligen är stressade men att de kanske inte tänker på 

det i vardagen. 

 

Den psykosociala arbetsmiljön vid socialtjänsten inom barnenheten kan och bör forskas 

vidare om. Vår förhoppning är att studien kan användas för fortsatt forskning och då med 

hjälp av en kvantitativ metod, vars resultat eventuellt kan generaliseras till en större 

befolkning. 
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Bilaga 1. 

Intervju med socionomstudenter - examensarbete 

Hej! 

 

Vi är två socionomstudenter vid Umeås Universitet som vill skriva ett examensarbete om 

socialsekreterares psykosciala arbetsmiljö inom barnenheten. 

 

Syftet med studien är att undersöka hur socialtjänstens anställda inom barnenheten beskriver 

sin psykosociala arbetsmiljö. 

 

Studien görs via kvalitativa intervjuer där vi träffar intervjupersonerna individuellt och 

intervjuar de om deras psykosociala arbetsmiljö. Intervjuerna kommer att vara cirka en timme 

långa. All information om intervjupersonerna kommer att behandlas med sekretess. 

Intervjuerna kommer att spelas in och användas som underlag för studien, materialet kommer 

även att behandlas med sekretess. Intervjupersonerna kan i vilket skede som helst välja att inte 

delta eller avbryta intervjun. 

Vi skulle vilja intervjua två anställda inom barnenheten. När vi fått svar om det finns 

intervjupersoner tillgängliga kan vi tillsammans komma överens om tid och plats för de 

individuella intervjuerna. 

 

Tack på förhand! Med vänlig hälsning, Jenny Orahim och Narin Lordini. 

 

Kontakt uppgifter: 

Jenny Orahim xxx-xxxxxxx student1@hotmail.com 

Narin Lordini xxx-xxxxxxx student2@hotmail.com 
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2. Bilaga  

Intervjuguide 

 

Bakgrund och verksamhet 

Hur gammal är du? 

Vad har du för utbildning? 

Vad har du för yrkesbeteckning? 

Hur länge har du varit anställd här? 

Hur många anställda finns på enheten? 

Kan du berätta hur en vanlig arbetsdag ser ut för dig? 

Hur upplever du din arbetsplats? 

Hur trivs du med dina arbetsuppgifter? 

Hur upplever du arbetsbelastningen? 

På vilket sätt kan du påverka arbetsbelastningen? 

 

Arbetsmiljö 

Hur skulle du beskriva din arbetsmiljö? 

Vad anser du främjar en god arbetsmiljö? 

På vilket sätt anser du att din arbetsmiljö uppfyller detta? 

Vad görs för att främja en god arbetsmiljö på din arbetsplats? 

Hur känner du dig efter en arbetsdag? 

Vem/vilka vänder du dig till om svårigheter uppstår på arbetsplatsen? 

 

Hälsa 

Hur bedömer du ditt allmänna hälsotillstånd? 

Hur ofta har under de senaste sex månaderna du varit ledig på grund av sjukdom? 

Har du varit sjukskriven mer än två veckor under de senaste sex månaderna? 

Hur upplever du att du bemötts på arbetsplatsen vid sjukskrivning? 

Upplever du att du kan tala öppet om hur du mår på din arbetsplats? 

Kan dina arbetsuppgifter ge dig dåligt samvete? 

Känner du dig stressad på din arbetsplats? 

 

Stöd inom verksamheten 

Vilken form av stöd erbjuds på din arbetsplats för att minska och förebygga ohälsa? 

Vilka initiativ visar arbetsgivaren för att främja en god arbetsmiljö för anställda? 

Vilka former av stöd finns på din arbetsplats för anställda vid ohälsa? 

Vad gör man för att förebygga psykosocial ohälsa på din arbetsplats? 

Har du mått dåligt på grund av ditt arbete någon gång? Har du blivit erbjuden någon form av 

stöd då? 

Vilket slags stöd skulle du vilja ha på din arbetsplats? 

 

 


