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Psykosocial arbetsmiljö hos administrativ personal 
vid den samhällsvetenskapliga fakulteten 

 
Anna Höglund        Bengt-Åke Armelius 

 
 

Under mitten av 90-talet genomfördes en enkätundersökning bland lärare 
och forskare vid samhällsvetenskapliga fakulteten, Umeå Universitet, med 
syfte att studera hälsotillståndet och den psykosociala arbetsmiljön 
(Armelius, Eriksson och Höög, 1995; Armelius och Eriksson, 1997). Den 
administrativa och tekniska personalen fick emellertid inte möjlighet att 
delta i studien, vilket medför att deras upplevda arbetssituation har varit en 
okänd faktor. Under våren 2001 var det dags för en ny genomlysning av 
arbetsmiljön bland personalen vid den samhällsvetenskapliga fakulteten, och 
nu omfattade enkätundersökningen samtliga personalgrupper. Den 
administrativa och tekniska personalen fick besvara en parallellversion av 
lärar- och forskarenkäten, där frågorna var omarbetade för att passa deras 
specifika arbetsuppgifter och förhållanden. Strävan var dock att de båda 
enkäterna så långt som möjligt skulle likna varandra. Enkätundersökningen 
kommer att mynna ut i ett antal rapporter som lyfter fram olika aspekter av 
hälsa och arbetsmiljö. Syftet med den här studien har varit att undersöka 
den administrativa personalens arbetssituation och hälsotillstånd.  

 
 

 
Stress är en av de stora hälsoriskerna i västvärlden och en betydande del av den skadliga 
stressen skapas på arbetsplatserna. Arbetsmiljön, vid sidan om hemmiljön, är just det 
sammanhang där vi tillbringar vår mesta tid. Ohälsa på en arbetsplats kan ta sig olika 
uttryck bl. a genom minskad effektivitet och produktivitet, minskad motivation och 
tillfredsställelse, högre personalomsättning och sjukskrivningar. Färsk statistik från 
Riksförsäkringsverket (2002) visar att just långtidssjukskrivningarna tenderar att öka i 
Sverige och drygt 20 % av sjukskrivningarna orsakas av mental ohälsa. Stressreaktioner 
och utbrändhet står för en stor del av sjukpenningkostnaderna. Även om orsakerna till 
stress och ohälsa är komplexa och mångfaktoriella, har forskning visat att arbetets 
uppläggning och ledning har stort inflytande på individers hälsa (Jeding, Hägg, 
Marklund, Nygren, Theorell & Vingård, 1999; Riksförsäkringsverket, 2002). 
Arbetsrelaterad stress går således att förebygga. Med stress avses här det tillstånd som 
individen hamnar i då hon utsätts för påfrestningar som hon har svårigheter att hantera 
och bemästra. Varje påverkansfaktor - psykologiska, fysiska eller sociala - som ger upphov 
till en upplevelse eller handling kallas för stressorer, medan reaktionen benämns som 
stressrespons. Stressresponser kan ta sig fysiologiska uttryck som påverkar hjärt- och 
blodomloppet, andningsorganen, mag- och tarm systemet. Kroppen förbereder sig med 
andra ord för kamp eller flykt. Men reaktioner kan också vara av beteendemässig karaktär 
som nedsatt prestation eller ökad alkoholkonsumtion, eller av psykologisk natur som oro, 
nedstämdhet och koncentrationssvårigheter. Människan utgör en helhet och hjärnan gör 
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ingen skillnad på fysisk eller psykosocial arbetsmiljö utan drar igång kroppens 
reaktionsmönster oavsett orsaksgrund (Egidius, 1994; Jeding et. al., 1999). 

Karasek och Theorell (1990) har utvecklat en modell, krav- och kontrollmodellen, som 
utifrån ett begränsat antal faktorer försöker förklara hur den anställde upplever sin 
arbetssituation med avseende på dimensioner såsom stress, hälsa och produktivitet. 
Istället för att fokusera enbart på individen och dess symtom, betonar Karasek och 
Theorell (1990) även det ömsesidiga samspelet mellan individen och omgivningen. De 
menar att arbetsrelaterad stress har en negativ effekt på såväl individens motivation och 
lärande som organisationens kapacitet och produktivitet i och med att påfrestningar 
ackumuleras. Arbeten som uppmuntrar och tillåter lärande kan reducera stressresponser i 
det långa loppet. Ett sätt att åstadkomma detta är att omorganisera arbete och 
arbetsförhållanden så att det gynnar individen.  

De faktorer som Karasek och Theorell (1990) huvudsakligen tar fasta på och 
definierar är krav och kontroll.  Kravbegreppet innefattar både kvantitativa aspekter såsom 
arbetstempo och kvalitativa aspekter såsom svårighetsgrad och motstridiga psykologiska 
krav. Kontrollbegreppet avser individens upplevelse av att kunna påverka sitt eget arbete, 
möjligheten att nyttja sina olika resurser och färdigheter och känsla av stimulans i 
arbetet. Mängden av krav som ställs på den anställde och graden av kontroll individen 
har över sin situation, har en avgörande betydelse för den anställdes hälsa och upplevelse 
av arbetet. I modellen spelar variabeln kontroll en nyckelroll genom att reglera hur 
kraven upplevs. Karasek och Theorell (1990) menar att så länge en person upplever en 
hög grad av kontroll utgör kraven inget större hot mot hälsan. En förutsättning för att 
man ska uppleva stress som något positivt är att man har inflytande över sin 
arbetssituation och själv kan planera sitt arbete (Frankenheuser, 1993; Maslach och 
Leiter, 1999). Karasek och Theorell (1990) menar att det finns en gräns för hur lite 
kontroll människor kan ha och ändå bibehålla ett produktivt förhållningssätt till arbetet.  

Ett viktigt komplement till modellen är enligt Karasek och Theorell (1990) variabeln 
socialt stöd, som de hävdar kan ha en modifierande effekt, så till vida att tillgången till 
socialt stöd till viss del kan minska risken för eventuella skadeverkningar av en ogynnsam 
kombination av krav och kontroll. Socialt stöd i modellen definieras som den totala 
nivån av stödjande interaktion som är möjlig, dels mellan medarbetare, och dels mellan 
medarbetare och överordnade.  Assistans och extra resurser vid ökad arbetsbörda är också 
av betydelse för upplevelsen av det sociala stödet.  

De två faktorerna krav och kontroll placerar Karasek och Theorell (1990) in i sin 
tvådimensionella modell, vilket ger en relativt lättfattlig förklaring till varför olika 
arbetssituationer kan vara mer eller mindre stressiga, beroende på vilken kombination av 
de två faktorerna som arbetet innebär. Modellen kan också användas för att predicera 
vilken konsekvens krav- respektive kontrollnivån kan få, vilket kan ses i figur 1. I 
kombination med hög kontroll kan höga krav vara motiverande för nytt lärande och nya 
strategier medan en kombination med höga krav och låg kontroll istället kan resultera i 
långvarig psykisk påfrestning och förhöjd risk för allvarliga somatiska sjukdomar.  
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Krav (arbetsbelastning) 
 

               Låga              Höga 
   
 
 
 
 
          Hög 
 
 
Kontroll 
 
 
          Låg 
 
 
 
 
 
 
 
Figur 1. Psykologiska krav i relation till kontrollmöjligheterna, ur Karasek & Theorell, 
1990, sid. 32. 
 
 

Vilken position man som anställd innehar i ovanstående modell har alltså stor 
betydelse för ens arbetssituation. Genom att mäta upplevd grad av krav och kontroll kan 
yrkesgrupper placeras in i en av fyra olika kategorier.  

Arbeten med låg påfrestning/stress (low-strain) karakteriseras av låga krav och hög 
kontroll. Arbetstagaren kan i hög utsträckning planera sitt arbete så att det passar dem 
själva. Antalet utmaningar är relativt lågt. Karasek och Theorell (1990) rapporterar att 
denna grupp även löper mindre risk att drabbas av psykisk sjukdom såsom depression 
men även hjärtsjukdomar.  

Aktiva arbeten (active) utmärks av höga krav men också möjlighet till hög kontroll. 
De yrken där både de yttre kraven och den egna möjligheten till kontroll är hög kräver 
stora prestationer från individen. Trots dessa krav leder dessa yrken oftast inte till negativ 
stress1, eftersom den enskilde har stora möjligheter att utveckla skyddande beteenden för 
att hantera den psykologiska stressen. Den energi som mobiliseras inför alla utmaningar 

                                                 
1 Negativ stress: Den stress som överväldigar eller förlamar oss eller undergräver vårt 
självförtroende så att vi ger upp (Goleman, 1999). Låg kontroll att hantera kraven kan 
leda till fysiska sjukdomar som högt blodtryck och utbrändhet (Karasek och Theorell, 
1990). 
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kan konverteras till effektiv aktivitet istället, s.k. positiv stress2. Att utmaningarna kan 
hanteras gör att arbetssituationen motiverar till ökad inlärning och utveckling.  

Passiva arbeten (passiv) utmärks av låga krav och låg kontroll. Den anställde i denna 
belägenhet blir sårbar eftersom hon saknar kontroll över arbetssituationen och riskerar 
därmed att förlora motivation till aktivitet och problemlösning. Visserligen stöter den 
anställde på färre stressorer, men samtidigt finns risk att inlärda färdigheter glöms bort.  

Arbeten med hög påfrestning/stress (high-strain) innebär en arbetssituation som ställer 
höga krav, men med små möjligheter att kunna styra skeenden och lösa de problem som 
uppstår, dvs. låg kontroll. Karasek och Theorell (1990) menar att detta är den mest 
skadliga arbetssituationen. Människor som arbetar i sådana miljöer riskerar i högre grad 
än andra att drabbas av stressrelaterade sjukdomar såsom depression, trötthet, utbrändhet 
och hjärt- och kärlsjukdomar. Arbetet kan således vara förknippat med negativ stress 
vilket också utgör ett hinder för nytt lärande och utveckling av adaptiva copingstrategier3.  

Socialt stöd utgör, som nämnts ovan, en sorts buffert mot negativa symtom. Upplever 
individen socialt stöd ökar hennes möjligheter att utveckla strategier att hantera stress 
och problemsituationer. Karasek och Theorell (1990) menar att anställda som upplever 
ett stöd från överordnade och medarbetare är mer tillfredsställda med sitt arbete. Ett 
bristande socialt stöd kan återfinnas inom alla de olika krav- kontroll kategorier som 
beskrivs ovan. Dock för det med sig olika konsekvenser för de skilda kategorierna. Ett 
arbete med hög arbetsbelastning och låg kontroll parat med lågt socialt stöd beskrivs som 
den sämsta tänkbara kombinationen.  

Karasek och Theorells modell har dock rönt en del kritik. Fletcher och Jones (1993) 
genomförde en studie för att undersöka deras krav- och kontrollmodell, där resultaten 
emellertid visade att variablerna krav och kontroll visserligen spelar en viktig roll men att 
det inte går att förutsäga psykisk stress eller ohälsa på grund av det. I deras resultat 
framkom det också att närvaron av socialt stöd är viktigare än graden av krav och 
kontroll. Fletcher och Jones påpekade dessutom att effekten av krav och kontroll mer är 
kurvlinjär än linjär, dvs. att ökad grad av kontroll är positiv till en viss nivå, sedan kan 
den bli alltför hög och istället generera stress.  
 

                                                 
2 Positiv stress: Utmaningar som mobiliserar och motiverar oss (Goleman, 1999) 
Kraven upplevs stimulerande och kontrollerbara. Hälsorisken anses ligga på en normal 
nivå (Karasek och Theorell, 1990). 
 
3 Copingstrategier: Förmågan att hantera problem- och stressituationer på ett adekvat 
och konstruktivt sätt kallas coping ( Psykologilexikon, 1994). 
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Syfte 
 
För att utforska hur den administrativa och tekniska personalen inom den samhälls-
vetenskapliga fakulteten upplever den psykosociala arbetsmiljön och arbetsbelastningen 
genomfördes en enkätundersökning våren 2001. Vid bearbetningen och analysen av 
resultaten valde vi att utgå från Karasek och Theorells (1990) krav- och kontroll modell, 
där även variabeln socialt stöd ingår. I fokus för den här studien står emellertid främst 
administratörernas/sekreterarnas arbetssituation och hälsotillstånd. 
 
Utifrån ovanstående resonemang ställde vi oss frågorna: 

 
1. Vilka är skillnaderna och likheterna i symtomnivå mellan de olika 

yrkesgrupperna som ingår i undersökningen med avseende på bakgrundsfaktorer 
som kön, ålder och utbildningsnivå. 

 
2. Hur ser skillnader och likheter ut mellan de olika yrkesgrupperna med avseende 

på upplevelsen av krav, kontroll och socialt stöd i relation till symtombild?  
 
3. Hur ser det inbördes förhållandet ut mellan krav, kontroll och socialt stöd och 

förekomst av symtom för administratörer/sekreterare? 
 

4. Finns det undergrupper av administratörer/sekreterare som har bättre och sämre 
arbetsmiljö i termer av krav- kontroll modellen? 

 
Metod 

 
Deltagare 
Fakultetskansliet skickade ut 173 enkäter till den administrativa och tekniska 
personalgruppen inom den samhällsvetenskapliga fakulteten. Även de personer som var 
sjukskrivna fick möjlighet att delta i studien. 144 skickade in sina enkätsvar, vilket är en 
tämligen hög svarsfrekvens (83 %). Nio personer har emellertid inte angett befattning 
och utgår därför ur undersökningsmaterialet. Kvar blev således 135 personer i studien. 
För att minska bortfallen när det gäller enstaka obesvarade frågor vid den statistiska 
databearbetningen ersattes de missade svarsalternativen (missing values) för varje individ 
med medelvärdet för de aktuella  frågorna (replace missing values). På så sätt kunde 
samtliga 135 deltagare tas i beaktande vid analysen av resultaten. 

I det som allmänt inom fakulteten benämns som ”den administrativa och tekniska 
personalgruppen” ingår ett antal olika personalgrupper. Eftersom de har skilda 
arbetsuppgifter och arbetssituation följer här en kortfattad beskrivning av respektive 
personalgrupp.  

Administratörer/sekreterare: Administratörer brukar traditionellt delas in i studie-, 
ekonomi- personal- och forskningsadministratörer allt efter vilka huvuduppgifter man 
har. Hur man har organiserat arbetsuppgifterna varierar mellan institutionerna. På 
institutioner där man har en relativt stor administrativ personalgrupp kan 
administratörerna fördela arbetet mellan sig och vara specialiserade inom ett eller ett par 
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ansvarsområden. Men det förekommer även att administratörer själva ansvarar för 
samtliga administrativa arbetsuppgifter som ingår i institutionens vardag.  

Tekniker/systemadministratörer/systemerare: Ansvarar för utrustning och operativa 
system.  

Forskningsassistenter: Den här personalkategorin rymmer såväl forskningsassistenter 
som ingår i ett forskningsprojekt, som doktorander som inte är antagna på 
forskarutbildningen.  

I resultatdelen kommer vi att låta administratörer/sekreterare utgöra en egen 
undersökningsgrupp, medan de övriga yrkesgrupperna slås samman till en grupp som 
benämns som ”övrig T/A-personal”. Administratörer/sekreterargruppen består av 6 män 
och 56 kvinnor. Typvärdet för åldersintervallet är 50-59, där 48,4 % är över 50 år. 
Utbildningsnivån varierar, men drygt hälften, 54,9 %, har en högskole- eller 
universitetsutbildning bakom sig. Övriga T/A-gruppen består av 25 män och 48 kvinnor. 
De flesta befinner sig inom ålderskategorin 50-59 år, och 41,3 % är över 50 år. Även här 
har majoriteten en högskole- eller universitets utbildning, d v s 68,5 %. 
 
Enkäten 
Frågeformuläret består av 57 frågor (egentligen påståenden) under rubrikerna 
”Arbetsorganisation”, ”Arbetsklimat”, ”Arbetsbelastning, lön”, ”Övrigt”, samt en 
avslutande hälsodel med kompletterande frågor som berör dels förekomst av symtom och 
dels känsloaspekter inför arbetssituationen. Enkäten inleds med ett antal bakgrundsfrågor 
angående kön, ålder, yrkestillhörighet och utbildningsnivå.  

44 av frågorna  har en 6-gradig Likertskala, med en spännvidd från 1 (instämmer ej) 
till 6 (instämmer helt). De sju frågor som ingår under rubriken ”Övrigt” har en 
varierande Likertskala och individerna ges där också möjlighet att skriva kommentarer. 
Sex av frågorna skulle endast besvaras av dem som under den senaste tiden berörts av en 
institutionssammanslagning. Den avslutande hälsodelen med frågor angående upplevda 
symtom besvaras utifrån en tregradig Likertskala med alternativen ”ofta”, ”ibland”, 
”aldrig”. De individer som besvarar symtomfrågorna med ”ofta” eller ”ibland” får även 
ange hur stora besvären är på en femgradig skala (”mycket stora” till ”mycket små”). 
Undersökningsgruppen fick redogöra för känslor i och för arbetet utifrån 21 angivna 
känslobeskrivningar utifrån en Likertskala som spänner mellan 1-7, där 1 motsvarar 
”aldrig” och 7 ”alltid”.  

Resultaten bearbetades utifrån aspekterna krav, kontroll och socialt stöd och  
upplevda symtom. Vid en genomgång av resultaten från lärar- och forskargruppen, som 
genomfört en jämförbar enkätstudie, valdes ett antal frågor ut med hjälp av bl. a. 
faktoranalys för att definiera krav, kontroll och socialt stöd. Det resulterade i att fyra 
frågor för respektive variabel valdes ut vid analysen. Som exempel på frågor kan nämnas: 
”Jag upplever det svårt att hinna med både mina arbetsuppgifter och att utveckla 
arbetsrutinerna ” (krav); ”Jag har god överblick och kontroll över min arbetssituation.” 
(kontroll); ”Jag får tillräckligt med återkoppling i mitt arbete av mina arbetskamrater” 
(socialt stöd). Ett antal frågor var negerade och därför vändes svaren vid bearbetningen av 
resultaten för att underlätta förståelsen.  

En faktoranalys genomfördes av de frågor som ansågs mäta den självupplevda 
symtomnivån i enkätens hälsodel. Frågorna utgjorde en endimensionell underliggande 
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variabel, vilket innebär att man kan anse att frågorna tillsammans mäter endast en faktor, 
i det här fallet hälsotillstånd. Symtomvariabeln skapades således genom att slå samman 
frågeresponserna och sedan räkna ut ett medelvärde för varje individ. För att göra 
resultatpresentationen mer lättfattlig vändes svarsresponserna och kodades till en 
kontinuerlig variabel där 0 betyder ”aldrig”, värdet 0,5 ”ibland” och värdet 1 ”ofta”.  
 

Resultat 
 
I resultatdelen redovisas först hur den administrativa och tekniska personalens 
symtomnivå samvarierar med bakgrundsdata som deltagarnas kön, ålder och 
utbildningsnivå. Därefter presenteras likheter och skillnader mellan undersöknings-
grupperna med avseende på krav, kontroll och socialt stöd i förhållande till symtombild. 
En fördjupad inomgruppsanalys specifikt för administratörernas/sekreterarnas 
uppfattning om sin psykosociala arbetsmiljö redovisas också. Som teoretisk utgångspunkt 
för tolkning av resultaten har vi använt oss av Karaseks och Theorells (1990) krav- och 
kontrollmodell. 
 
Bakgrundsdata 
Först ville vi undersöka eventuella skillnader i symtomnivå mellan den administrativa 
personalen och övrig T/A-personal. Vi ville också undersöka huruvida det föreligger 
några könsskillnader vad beträffar symtombild inom personalgrupperna. 
 

 
Figur 2. Skillnader i symtombild mellan adm/sekr och övrig T/A-personal. 
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Som framgår av figur 2 uppvisar administratörer/sekreterare mindre symtom än övrig 
T/A-personal. Generellt visar resultaten en svag tendens till att kvinnorna mår något 
sämre än männen, men skillnaden är ej statistiskt signifikant. Om man jämför de båda 
personalgrupperna med varandra utan att ta hänsyn till kön erhåller administratörer ett 
symtommedelvärde på 0,25 och övrig T/A-personal 0,34. Skillnaden är signifikant på 
0.01 signifikansnivå.  

För att undersöka huruvida ålder påverkar symtombilden genomfördes en 
variansanalys av skillnaderna i medelvärden för administratörer/sekreterare och övrig 
T/A-personal och medelvärdena presenteras nedan i figur 3.  
 
 

 
 
Figur 3. Symtom i olika åldersgrupper. 
 
 

Skillnaderna mellan åldrar och grupper av anställda är inte signifikanta, men 
resultaten i figur 3 visar att en svag symtomökning förekommer i åldersintervallet 40-49 
år. Tendenser till en stigande symtomökning med åldern förekommer generellt sett för 
de båda personalgrupperna.  

Utbildningsnivån varierar mellan de anställda. Hur utbildningsnivå samvarierar med 
förekomst av symtom åskådliggörs i figur 4.  
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Figur 4. Symtom relaterat till utbildningsnivå. 
 
 

Skillnaderna är inte heller här signifikanta, men det finns en tendens till att gruppen  
administratörer/sekreterare uppvisar en symtomminskning för de som har 
gymnasieutbildning som högsta utbildningsnivå (figur 4), medan det omvända gäller för 
övrig T/A-personal, d v s en ökning av symtomnivån förekommer i nämnda 
utbildningskategori. En annan tendens är att administratörer/sekreterare som har en 
grund- eller folkskola som grundutbildning upplever mer symtom.  
 
Arbetsmiljöaspekter 
För att öka förståelsen för hur undersökningsgrupperna upplever sin psykosociala 
arbetssituation och hur den kan påverka upplevda stressymtom, ville vi närmare studera 
arbetsmiljövariablerna krav, kontroll och socialt stöd.  
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Figur 5. Medelvärden för undersökningsgrupperna på variablerna krav, kontroll och 
socialt stöd. 
 

I resultaten (figur 5) framkommer inga signifikanta skillnader i hur de båda 
personalgrupperna skattar sina upplevelser av de tre olika arbetsmiljöaspekterna som 
Karasek och Theorell (1990) definierar i sin modell. Resultaten överlag visar att båda 
undersökningsgrupperna upplever en måttlig kravnivå. Upplevelsen av kontroll och 
socialt stöd skattas också något högre än kravnivån av de båda grupperna.  
Vi gick därför vidare för att se hur den självskattade upplevelsen av krav, kontroll 
respektive socialt stöd samvarierar med symtombilden. Resultaten för båda 
undersökningsgrupperna visade att de som upplevde en högre grad av kontroll och 
socialt stöd också upplever en lägre grad av symtom (signifikant, 0.05 nivå). En lägre 
skattning av kravnivån mynnar också ut i en mer hälsosam symtombild (dock ej 
signifikant). Dessa resultat stämmer överens med Karasek och Theorells (1990) krav- och 
kontroll modell.  

Eftersom syftet med studien var att närmare studera administratörernas/sekreterarnas 
arbetsförhållanden gjordes en fördjupad statistisk bearbetning av deras resultat. Vi ville se 
hur personalen fördelades i krav- och kontrollmodellens fyra fält för att se huruvida de 
själva upplever att de har ett arbete med hög- eller låg arbetsbelastning, ett aktivt eller 
passivt arbete och om det samvarierar med deras symtomnivå. Gränsvärdet för 
uppdelning av de två variablerna krav och kontroll sattes till mitten av skalan.  
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Figur 6. Administratörernas/sekreterarnas självupplevda psykosociala arbetssituation 
utifrån krav- och kontroll modellen samt genomsnittligt värde på symtomskalan 
(Karasek och Theorell,1990 s. 32), N=62. 
 
 

Som framgår av figur 6 upplever de flesta administratörer och sekreterare att de har en 
arbetssituation som präglas av hög kontroll och låga krav, dvs ett låg-stress yrke. Det är 
också den grupp som i förhållande till övriga mår bäst. De som däremot uppvisar mest 
symtom är de som placerar sig i kvadranten ”hög stress”. De löper, som den streckade 
pilen visar, en ökad risk för psykologisk påfrestning och att drabbas av somatisk 
sjukdom. Dock visar gruppmedelvärdet för den gruppen att symtomnivån vid tillfället 
för enkätundersökningen ändå var moderat. Resultatet utgör emellertid ett observandum. 
För att förhindra utbrändhet och allvarliga stressrelaterade symtom är det nödvändigt att 
vidta preventiva åtgärder. De som har störst möjligheter att uppleva motivation och där 
arbetet leder till ett lärande är det tiotal individer som beskriver att de har höga krav 
samtidigt som de har goda möjligheter att själva styra och planera sin arbetssituation. De 
upplever troligen en positiv stress och stimulans i arbetet så länge som balansen mellan 
krav och kontroll upprätthålls.  
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Figur 7. Administratörernas/sekreterarnas svar (medelvärde) på de frågor som mäter 
arbetsorganisation, N=62. 
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Svarsmönster på enkäten för de fyra undergrupperna 
Eftersom enkäten rymmer många intressanta frågor i övrigt ville vi studera likheter och 
skillnader i hur de fyra olika grupperna – ”hög-” respektive ”låg stress”, ”passiv” och 
”aktiv” som bildats utifrån krav- och kontrollmodellen (figur 6) svarade på de olika 
enkätfrågorna.  De tre huvudområden som enkäten behandlar är ”arbetsorganisation”, 
”arbetsklimat” och ”arbetsbelastning och lön”. Frågorna som utgör respektive 
arbetsmiljöaspekt presenteras nedan, med start i administratörernas/sekreterarnas syn på 
arbetsorganisationen. 

I figur 7 framkommer det att administratörerna / sekreterarna som grupp har en 
relativt positiv syn på arbetsorganisationen (Gruppmedelvärde=4,0). Om man däremot 
ser till hur de fyra olika undergrupperna värderar arbetsorganisationen visar det sig att 
grupperna ”högstress” (M=3,6) och ”passiv” (M=3,1) erhåller betydligt lägre resultat än 
vad den ”aktiva-” (M=4,1) och ”låg stress gruppen” (M=4,2) gör. Studerar man hur 
grupperna svarat på de enskilda frågorna visar det sig att det förekommer signifikanta 
skillnader mellan grupperna. De individer som upplever hög stress och de som anser sig 
ha en passiv arbetssituation saknar i högre grad stöd från erfarna kollegor än vad den 
aktiva- respektive låg stress-gruppen gör. Samtliga undergrupper har en rätt så negativ 
syn på hur organisationen tar hand om de utbrända medarbetarna och hur man inom 
institutionerna minskar sårbarheten för de som blir långtidssjukskrivna. Över lag anser 
administratörerna/sekreterarna att de har ett ensamarbete och att institutionerna inte 
aktivt verkar för att förhindra det. Glädjande är däremot att de olika grupperna anser att 
de behandlas med respekt av andra kollegor. Grupperna uppvisar också moderata resultat 
när det gäller synen på hur institutionerna aktivt arbetar med att förbättra den 
psykosociala- och fysiska arbetsmiljön.  

I figur 8 visas hur adminstratörer / sekreterare svarat på frågor om arbetsklimat.  
Administratörerna/sekreterarna erhåller medelvärdet 4,1 när man räknar samman 

resultaten från frågorna som mäter arbetsklimat. Vid en närmare granskning visar det sig 
emellertid att riskgrupperna ”passiva” och ”hög stress” (båda grupperna har medelvärdet 
3,2) skattar arbetsklimatet i mer negativ riktning än de ”aktiva” och ”låg stress-gruppen” 
(båda grupperna har medelvärdet 4,4). Skillnaderna är signifikanta. Vissa frågor är värda 
att särskilt lyftas fram då de visar på signifikanta medelvärdesskillnader (Figur 8) mellan 
grupperna. Administratörer som upplever hög stress har betydligt sämre möjligheter att 
organisera arbetet så att de dels får tid att förbereda och genomföra arbetsuppgifter och 
dels får tid till egen kompetensutveckling. ”Hög stress-gruppen” upplever dessutom att 
de har väldigt svårt att få den lugn och ro som är nödvändigt för att kunna göra ett bra 
arbete. Grupperna generellt sett anser att återkopplingen från medarbetare är relativt god. 
Återkopplingen från arbetsledningen skattas däremot lägre av samtliga grupper.  
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Figur 8. Administratörernas/sekreterarnas svar (medelvärde) på de frågor som mäter 
arbetsklimat, N=62. 
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Figur 9. Administratörerna svar (medelvärde) på de frågor som mäter arbetsbelastning, 
lön mm, N=62. 
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Medelvärdet för hur administratörer/sekreterare har värderat arbetsbelastning och 
lönefrågor håller samma nivå som de båda övriga arbetsrelaterade variablerna, dvs 4,0. 
Resultaten visar emellertid entydigt på att gruppen ”hög stress” (M=3,2) anser sig ha en 
tyngre och mer belastande arbetsmiljö än vad de övriga grupperna redogör för (passiv 
M=3,7; aktiv M=3,7; låg stress M=4,3). Skillnaderna är signifikanta. Det råder ett utbrett 
missnöje bland administratörer/sekreterare när det gäller kriterierna för lönesättningen. 
Allvarligt är att högstress-gruppen i betydligt högre utsträckning känner sig psykiskt 
utmattade efter arbetsdagens slut. De upplever ett högt arbetstempo och därför har de 
svårt att hinna med sina arbetsrutiner och hålla sig uppdaterad med frågor som rör deras 
ansvarsområden.  De har också svårare att släppa tankarna på arbete när arbetsdagen är 
slut.  

Resultaten från de tre arbetsmiljöområdena i enkäten - arbetsorganisation, 
arbetsklimat och arbetsbelastning - visar tydligt på att hög stress gruppen särskilt, men 
även den passiva gruppen, uppvisar betydligt mer negativa resultat än de båda övriga 
grupperna.  
 

Diskussion 
 
Huvudsyftet med den här studien var att undersöka hur upplevelsen av den psykosociala 
arbetsmiljön samvarierar med hälsotillståndet hos den administrativa och tekniska 
personalen vid den samhällsvetenskapliga fakulteten, Umeå Universitet. Ett delsyfte var 
också att närmare studera administratörernas/sekreterarnas specifika arbetssituation i 
termer av krav-och kontrollmodellen (Karasek och Theorell,1990).  

Karasek och Theorell (1990) har funnit att den för individen viktigaste 
arbetsrelaterande riskfaktorn för utvecklande av stressymtom är bristande kontroll över 
hur olika förmågor används och över hur olika krav på arbetet kan bemötas. De menar 
att skadlig stress går att undvika och att orsakerna till stor del går att finna i hur man 
organiserar arbetet.  

En viktig aspekt i krav- och kontrollmodellen är dock Karasek och Theorells (1990) 
påpekande att faktorer som ålder, utbildning och personlighet naturligtvis påverkar 
stressrelaterade sjukdomstillstånd, men att de inte utgör de främsta förklaringsorsakerna 
till ohälsa. Karasek och Theorell (1990) menar att det är en kombination av personliga 
egenskaper och omgivningsfaktorer av typen hur man organiserar arbetet som påverkar 
upplevelsen av stress. Fokus i den här studien ligger på individens arbetsrelaterade 
stressfaktorer.  

Resultaten ger vid handen att administratörer/sekreterare som grupp uppvisar ett 
relativt gott hälsotillstånd mätt utifrån de enkätfrågor som utgör symtomvariabeln 
(Män=0,20, kvinnor=0,26, på en skala 0 till 1). De erhåller också ett lägre 
gruppmedelvärde för upplevda symtom vid en jämförelse med övrig T/A-personal. Dock 
är det viktigt att poängtera att enskilda individer uppvisar en betydligt sämre symtombild 
än genomsnittet för gruppen, och därmed utgör de en sårbar grupp som riskerar att 
drabbas av stressrelaterade sjukdomar. Vid en närmare analys av resultaten visar det sig 
att fem administratörer/sekreterare har ett medelvärde på symtomskalan som överstiger 
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0,5, vilket med andra ord innebär att de upplever de efterfrågade symtomen ”ibland” till 
”ofta”.  

Trots att det inte föreligger en alarmerande hög symtomnivå för undersöknings-
grupperna generellt sett vid tiden för enkätundersökningen, ville vi gå vidare i 
resultatbearbetningen för att utröna hur våra valda bakgrundsfaktorer - kön, ålder och 
utbildningsnivå - samvarierar med det upplevda hälsotillståndet. Männen i vår studie 
verkar över lag uppleva mindre symtom än kvinnorna, men eftersom resultaten inte är 
signifikanta - förmodligen beroende på att det är så få män, kan vi inte dra några 
långtgående slutsatser kring skillnader i symtombild mellan könen.  

Vi fann också att en symtomökning för såväl administratörer/sekreterare som övrig 
T/A personal föreligger i åldersspannet 40-49 år. Trots att resultaten inte är signifikanta 
kan man ändå, med viss försiktighet, anta att resultaten visar på en tendens till att man är 
mer sårbar vid de åldrarna. En av enkätens begränsningar är att den inte tar andra 
livsförhållanden som tex familjesituation i beaktande, som troligen också påverkar hur 
man orkar med sin arbetssituation. I dagligt tal brukar man tala om en 40-årskris då man 
kanske på ett annat sett än tidigare tittar i backspegeln och ser att både besvikelser och 
glädjeämnen ryms i livsberättelsen; barnen flyttar hemifrån, relationsproblem/nya 
förhållanden, sorg efter bortgångna föräldrar, menopaus för kvinnorna etc. De 
existentiella frågorna som berör ”vadan och varthän” aktualiseras. Karasek och Theorell 
(1990), menar som nämnts tidigare, att hela den sammantagna livssituationen påverkar 
hälsan. Därför kan en påfrestande och stressfylld arbetssituation ytterligare lägga sten på 
börden och förvärra symtombilden.  

Hälsotillståndet utifrån utbildningsnivå varierar däremot inom de båda grupperna, 
och visade inte heller på några signifikanta mellangruppsskillnader. I huvudsak uppvisar 
administratörer/sekreterare en lägre symtomnivå än övrig T/A-personal. Den grupp 
administratörer/sekreterare som har en folk- eller grundskoleutbildning i bagaget erhåller 
emellertid ett högre symtommedelvärde en motsvarande grupp inom T/A-personalen. 
Kompetens kopplat till kravnivå är en viktig aspekt att ta hänsyn till när det gäller 
tillfredsställelse och utvecklingsmöjligheter på arbetet. Administratörenas/ sekreterarnas 
yrkesroll har förändrats med åren, och idag ställs det andra krav , som tex data- och IT-
kompetens, än tidigare. Utbildning för att hänga med i utvecklingstakten är därför 
nödvändigt för att inte kravnivån ska överstiga individens kompetens. En för låg kravnivå 
i förhållande till individens kompetens/resurser kan däremot leda till understimulering 
och bristande engagemang. En fortsatt diskussion kring utbildning och 
kompetensutveckling återkommer i slutet av diskussionsdelen.  
 
Krav- och kontroll modellen 
Eftersom administratörernas/sekreterarnas arbetsförhållande och hälsa stod i fokus för 
den här studien, gjorde vi en djupare analys av deras enkätresultat med utgångspunkt i 
krav- och kontrollmodellen (Karasek och Theorell, 1990). Vid en första jämförande 
granskning av medelvärdesresultaten för variablerna krav, kontroll och socialt stöd för 
administratörer/sekreterare i förhållande till övrig T/A-personal, visar det sig att ingen 
signifikant skillnad i resultat förekommer (figur 5).  

När det gäller krav så har administratörer/sekreterare medelvärdet 3,93 på en skala 1 
till 6. Detta innebär att gruppen upplever rimliga krav i arbetet. Medelvärdena för 
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variablerna kontroll och socialt stöd är relativt höga (4,08 respektive 4,31), vilket kan 
tolkas som att merparten av personalgruppen upplever en positiv arbetssituation.  

Vi gick sedan vidare i resultatbearbetningen och undersökte hur arbetsförhållanden i 
termer av variablerna krav, kontroll och socialt stöd samvarierar med symtomnivå. Vi 
fann då att en ökning i kravnivån medför en tendens till ökad symtomnivå medan en 
förhöjning av kontroll- och den sociala stödnivån leder till en mer hälsosam symtombild. 
Detta resultat stämmer väl överens Karasek och Theorells (1990) antaganden om 
arbetsmiljö och upplevda stressymtom.  

När vi sedan placerade in individerna i krav- och kontrollmodellens fyra fält hamnade 
de flesta administratörer/sekreterare (74%) i kvadranterna ”aktiva” respektive ”lågt 
påfrestande” (”låg stress”) arbetssituationer som enligt teorin är de mest ideala. Det är 
också de grupper som uppvisar minst symtom. Vi ville emellertid också identifiera 
eventuella individer som ligger i riskzonen för att drabbas av allvarliga stressrelaterade 
sjukdomar. En grupp bland administratörer/sekreterare (N=10) upplever både höga krav 
och låg kontroll (”hög stress”). Här finns risk för långvarig stress då kontrollen över 
arbetsmiljön är bristfällig. Människor som lever med stress under längre perioder löper 
en stor risk att drabbas av ohälsa. Även om gruppmedelvärdet för upplevda symtom 
(0,35) i nuläget ligger på en rimlig nivå, är det viktigt att göra en närmare granskning av 
dessa resultat och vidta nödvändiga åtgärder för att förhindra att allvarliga stressrelaterade 
sjukdomar framträder. Tyvärr har vi (av sekretesskäl) inte tillgång till uppgifter om de 
som svarat på enkäten som gör att vi kan utföra en sådan närmare analys.  

Det är intressant att de undergrupper som framkom utifrån krav- och 
kontrollmodellens indelning av arbetets karaktär, uppvisar tydliga skillnader i hur de har 
besvarat enkätens frågor som berör arbetsorganisation, arbetsklimat och arbetsbelastning. 
Precis som Karaseks och Theorells (1990) modell förutsäger så upplever individer med 
en hög stress nivå och de som anser sig inneha en passiv arbetssituation en betydligt mer 
negativ arbetssituation än de båda övriga grupperna. Även i de här resultaten 
framkommer det att riskgrupperna upplever en högre arbetsbelastning och sämre 
möjligheter att påverka sina arbetsförhållanden. Man bör naturligtvis fråga sig vilka 
förhållanden på arbetsplatsen som kan bli föremål för förändringar för att därigenom 
minska det negativa inflytandet av arbetsmiljön. Genom att plocka ut de frågor där 
skillnaderna är störst mellan olika undergrupper kan man bilda sig en första uppfattning.  
 
Administratörernas vardag 
Karasek och Theorell (1990) menar att just detta att förutse och kontrollera 
händelseförloppet är viktigt för individen. Att själv kunna göra prioriteringar i det 
dagliga arbetet, att välja metoder och fatta beslut om hur resurser ska användas är centralt 
för utbildad personal. Upplevelser av att själv inte ha kontroll över sin arbetssituation kan 
leda till ett minskat intresse för sitt arbete, vilket minskar arbetsglädjen och känslan av 
delaktighet. Starkt förknippat med kontroll står också upplevelsen av status. I den sociala 
miljö som administratörer/sekreterare befinner sig i förekommer många möten och 
interaktioner. För att man ska kunna ha kontroll över sin arbetssituation krävs att 
utrymme och gränser för arbetsuppgiften respekteras av övriga personalgrupper och att 
man har tillräcklig auktoritet att kräva den respekten. Universitetsvärldens 
organisationskultur är präglad av en hierarkisk ordning där forskning och undervisning 
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premieras, framför de administrativa arbetsuppgifterna. Administratörer/sekreterare 
utgör en minoritet och äger inte på långt när samma möjligheter till karriärvägar inom 
organisationen. Deras unika kompetens och resurser tas inte alltid till vara inom 
institutionerna, vilket många gånger leder till en otydlig yrkesroll och funktion. 

Psykologiska krav, enkelt uttryckt ”hur hårt arbetstrycket är”, involverar hur mycket 
arbete som ska uträttas per timme, deadlines, svara i telefon, fakturering, personalmöten 
osv. Det betyder att tidspress kan öka trycket från och omfattningen av den totala 
upplevelsen av arbetsbelastningen. Psykologiska krav påverkas alltså av den vakenhet som 
måste till för fullföljandet av uppgiften och av hur många olika uppgifter som måste 
koordineras. En administratör/sekreterare är ofta beroende av tekniska hjälpmedel som 
datorer, vilket många gånger underlättar arbetet. Men när hanterandet av de teknologiska 
hjälpmedlen kräver assistans från någon utomstående för att kunna användas kan stressen 
också öka. En annan faktor som påverkar upplevelsen av kravnivån är den stress som 
uppstår om ett påbörjat arbete måste avbrytas för någon annan aktivitet. För en 
sekreterare splittras tiden lätt upp, och det är ofta svårt att finna sammanhållen tid där 
man får möjlighet till att koncentrera sig på en uppgift och slutföra den. Resultaten visar 
att hög stress-gruppen uppvisar en påtaglig svårighet att få tiden att räcka till för 
förberedelser och genomförande av arbetsuppgifter.  
 
Socialt stöd 
Det sociala stödet är en viktig faktor, menar Karasek och Theorell (1990) för att orka 
bemästra påfrestande situationer. Det sociala stödet kan fungera som en buffert mellan 
psykologiska stressorer och olika hälsoutfall. Social kontakt påverkar basala psykologiska 
processer som är nödvändiga för upprätthållandet av hälsa över tid. Karasek och Theorell 
(1990) menar att det viktigaste är att socialt stöd bidrar till en positiv känsla för den egna 
identiteten och kan på så sätt hjälpa till att utveckla aktiva beteendemönster och 
copingstrategier. Möjligen utgör det sociala stödet en hälsobringande faktor som kan 
förklara varför flertalet administratörer/sekreterare mår relativt bra, trots att en del 
undersökningspersoner beskriver en stressfylld arbetsmiljö, tex ”hög stress-gruppen”. 
Samtliga undergrupper, inklusive ”hög stress”-gruppen, anser att de möter respekt från 
medarbetare och att återkopplingen ligger på en hyfsad nivå. Däremot skattas 
återkopplingen från arbetsledningen lägre och utvecklingssamtalen kunde ha varit fler. 
 

Sammanfattande diskussion 
 

De administratörer/sekreterare som har ingått i den här studien verkar på gruppnivå ha 
en relativt god hälsa. Men när man studerar resultatet mer ingående framkommer det att 
det finns undergrupper som uppvisar negativa symtom som i förlängningen kan leda till 
allvarliga sjukdomar. Genom att analysera resultaten utifrån Karaseks och Theorells 
(1990) krav- och kontrollmodell utkristalliserades en grupp individer som enligt teorin 
utgör en riskgrupp. Ett tiotal administratörer/sekreterare upplever nämligen att de har en 
arbetssituation där kraven är höga och där man har få möjligheter att själv styra och 
påverka arbetsbördan. De har en hög stressnivå och forskningen har bland annat visat att 
individer som utsätts för hög stress löper 40 % överrisk att drabbas av hjärt- och 
kärlsjukdomar (Jeding et. al., 1999), förutom risken att drabbas av exempelvis depression 
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och utbrändhet. Högstress-gruppen har överlag angett svar i mer negativ riktning på 
enkätens olika arbetsmiljöaspekter. De saknar bland annat stöd från erfarna kollegor och 
saknar möjlighet att skapa den lugn och ro som de behöver för att fullfölja sina 
arbetsuppgifter. Jeding et. al (1999) menar att medan enskilda utbrott av akut stress inte 
är skadligt för hälsan är upprepade stressreaktioner över tid skadliga när kroppen inte får 
möjlighet att vila och slappna av. Generellt sett anser också de flesta 
administratörer/sekreterare att de har ett ensamarbete vilket forskning har visat utgör en 
sårbarhetsfaktor för att drabbas av stressrelaterade sjukdomar. En hälsobringande faktor i 
sammanhanget är dock att de flesta undersökningspersoner anser att trots ensamarbetet 
har de ett gott socialt stöd bland kollegor, men detta förutsätter naturligtvis att det finns 
fler än en sekreterare på arbetsplatsen. Många arbetslivsforskare anser att socialt stöd 
utgör kanske den viktigaste faktorn till hur man orkar hantera sin arbetssituation 
(Fletcher & Jones, 1993; Frankenheuser 1993). 

En arbetsmiljö leder således inte till samma reaktion hos alla anställda, utan 
reaktionerna påverkas också av individernas egna förmågor och resurser. Det är viktigt att 
poängtera att åtgärder mot stress och stressreaktioner inte enbart bör rikta sig till att 
stävja och hantera stressreaktioner på individnivå. Det åligger inte främst individen att 
förändra sitt stresshanterande utan det är nödvändigt att se till hela det organisatoriska 
sammanhang som individen ingår i, dvs arbetsförhållanden, arbetsvillkor och 
organisationsstruktur, eftersom det är organisationen som tillhandahåller de ramar som 
individen arbetar inom. Om man gör en insats på bara individnivå, tex 
stresshanteringskurser eller liknande, kvarstår de organisatoriska orsakerna. Ledningen 
har här ett viktigt ansvar att förbättra arbetets uppläggning och ledningsfunktion så att 
en reell förbättring av stressnivån kan äga rum. Dock är det ingen lätt balansgång att 
avgöra när en ram fungerar som stöd eller när den inskränker graden av egenkontroll och 
frihet.  
 
En yrkesroll i förändring 
Administratörernas yrkesroll och funktion på institutionerna har förändrats över tid. 
Från att tidigare mer eller mindre har ansetts vara professorernas förlängda arm, har de 
idag en hög yrkeskompetens inom såväl den administrativa professionen som lednings- 
och personalfrågor. På flera institutioner pågår diskussionerna om att dagens 
administratörer/sekreterare egentligen är den yrkesgrupp som kanske är bäst lämpade att 
sitta på ledande positioner inom institutionerna, bla. därför att de står för kontinuitet när 
chefer byts ut. I många avseenden är det också de som tillsammans med den tekniska 
personalen innehar den högsta kompetensen inom data- och IT-kunnande. Den unga 
välutbildade generationen gör entré, och de är troligen inte beredda att ta skeden i vacker 
hand och acceptera gamla förlegade organisationsformer. De vill ha betalt för sitt arbete, 
och i bästa fall drivs löneläget upp för hela yrkeskåren. Lönesättningen är en viktig 
motivationsfaktor och ger den anställde en indikation om att arbetet är uppskattat.  

Det är viktigt att man tydliggör i konkreta arbetsbeskrivningar vilken funktion och 
arbetsuppgifter en anställning som administratör/sekreterare innebär. Arbetsmålen, såväl 
de vardagliga som de långsiktiga, behöver konkretiseras och avgränsas så att man sedan 
kan utvärdera när och hur målen uppnåddes. Detta är viktigt för institutionernas 
verksamhet i stort, men också för den enskildes arbetstillfredsställelse. I förlängningen 
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utgör också tydliggörandet av målen en prevention mot stress och ohälsa. Även 
administratörernas/sekreterarnas möjlighet till karriärvägar behöver ses över. Det är inte 
lätt att slå sig fram i de gamla invanda manliga hierarkierna, men det borde gå att 
förändra.  

Det råder ett utbrett missnöje när det gäller institutionernas prioritering av 
administratörernas/sekreterarnas kompetensutveckling. En naturlig del i en arbetsplan/ 
arbetsbeskrivning borde därför vara att administratörerna/sekreterarna ges möjlighet att 
kompetensutveckla sig med hänvisning till de uppställda målen och att ledningen har 
kontinuerliga utvecklingssamtal där bland annat detta belyses.  Risken blir annars att 
yrkeskåren utarmas om administratörerna väljer att gå till andra typer av organisationer 
som bättre tillvaratar deras yrkeskompetens. Administratörernas/sekreterarnas roll och 
funktion inom den samhällsvetenskapliga fakulteten behöver därför lyftas fram och 
värderas på ett bättre sett än vad som nu ligger för handen. Det vinner alla på.  
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