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Sammanfattning
Att arbeta inom socialtjänsten som socialsekreterare inom utredningsenheten för barn och
unga kan anses vara ett stressigt arbete med hög arbetsbelastning samt att deras arbetsmiljö
ofta är omtalad. Syftet med studien var att undersöka vilka faktorer som socialsekreterare
inom utredningsenheten för barn och unga upplevde kunde påverka deras psykosociala
arbetsmiljö. Studien byggde på kvalitativa intervjuer och resultatet analyserades utifrån kravkontroll- och stödmodellen.
Resultatet visade att socialt stöd är en viktig komponent för att må bra i rollen som
socialsekreterare. De slutsatser som vi kan dra genom denna studie är att det finns obalans
mellan de krav som ställs på socialsekreterare och de resurser som finns att tillgå.
Förutsättningarna behöver bli bättre för att socialsekreterarna inte ska bli utsatta för stress
och ohälsa och på så sätt få en bättre psykosocial arbetsmiljö.

Nyckelord: Psykosocial arbetsmiljö, arbetsbelastning, socialsekreterare, stress, kravkontroll- och stödmodellen

Abstract
To work as a social worker within investigations at social services specialized in children and
young adults is assumed to be stressful with a high workload. Consequently, their working
environment is often discussed. Therefore, the aim of this paper was to investigate what
factors social workers, working under these circumstances, perceive as affecting their
psychosocial working environment. This study was based on qualitative interviews and the
result is analyzed with help of the demand- control- and support model.
The result indicates that social support is an important component to consider in order for
social workers to be healthy in their roles. The circumstances need to improve to prevent
social workers from being exposed to stress and unhealthiness, and thereby improving their
psychosocial working environment. Our conclusion from this study is that there is an
imbalance between the requirements asked from social workers and the resources available.

Keywords: Psychosocial working environment, work load, social worker, stress, demandcontrol- and support model
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1. Inledning
I Arbetsmiljölagen (1977:1160) 1 kap. 1§ framgår det att lagen är till för att förebygga
olycksfall och ohälsa i arbetet samt att i övrigt uppnå en god arbetsmiljö. Vidare framgår det i
2 kap. 1§ andra stycket att arbetsförhållandena ska vara anpassade såväl fysiskt som psykiskt
till de anställda.
Arbetsmiljöverket (2015) betonar vikten av att förebygga arbetsrelaterad stress för att
undvika att en arbetsplats utsätts för ohälsa. En av förutsättningarna till att skapa en hälsosam
arbetsplats är att det finns en god balans mellan kraven och de resurser som finns att
tillgodogöra sig med. Några faktorer som enligt Arbetsmiljöverket (2015) kan vara tecken på
stress och en för hög arbetsbelastning är om intensiteten och tempot i arbetet är högt under
långa perioder och om personalen har mycket övertidsarbete. När dessa faktorer samverkar med
att det till exempel finns saknad av stöd från chefer och kollegor eller att det är tid- eller
personalbrist på arbetsplatsen, kan det leda till riskförhållanden som på sikt skapar ett
stressrelaterat arbetsklimat.
Det är vanligt att effekterna av en negativ psykosocial arbetsmiljö, i form av stress, leder till
tankar om sjukskrivning. Även om sjukskrivning kan vara en långsiktig konsekvens av stressen
så finns det många andra tecken som tyder på att den psykosociala arbetsmiljön har en
destruktiv påverkan på individen. I första hand är det kognitiv funktionspåverkan och
känslomässig funktionspåverkan som drabbas av stressen. Den kognitiva funktionen är vår
förmåga att ta till oss information, att tolka och bearbeta den. En arbetsmiljö som omfattas av
stress och tidsbrist leder till svårigheter att anpassa sig till förändringar, minnet blir sämre och
den kognitiva förmågan att tänka långsiktigt blir sämre. Istället görs snabba ageranden vilket
kan bidra till dåliga bedömningar och beslut. Den känslomässiga funktionspåverkan av stress
är förmågan att känna empati och risken att hamna i en konflikt ökar. Stressen kan med andra
ord leda till samarbetssvårigheter mellan kollegor, chefer och klienter. När det uppstår negativa
känslor i kroppen kan det ses som varningssignaler till att vara på väg mot en negativ
funktionspåverkan i form av försämrade arbetsresultat och ohälsa (Eklöf, 2017).
Den näst vanligaste orsaken till arbetssjukdom idag är sociala relationer och organisatoriska
anledningar, så som hög arbetsbelastning. Enligt Regeringen (2016) så har anmälningar om
arbetssjukdom ökat med 70% sedan år 2010 och åtgärder behöver vidtas. I regeringens (2016)
proposition framkommer det att svenskar upplever stress och psykiska påfrestningar i arbetet.
Det finns en medvetenhet om att organisatoriska orsaker bidrar till ovanstående, till exempel
bristande planering, svagt stöd från ledning och kollegor och snäva tidsramar.
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Dillenburger (2004) redovisar att socialarbetare som arbetar med barn upplever stress på
grund av hög arbetsbelastning, hög personalomsättning och otillräckligt ledarskap och stöd.
Enligt Kline och Graham (2009) upplever socialarbetare att arbetsmiljön blir positivt påverkat
om de själva kan påverka arbetet samt har ett bra socialt stöd från kollegor och ledning.
Sannolikheten att vi kommer arbeta på socialtjänsten inom utredningsenheten för barn och
unga är stor, vilket motiverar oss till att undersöka hur socialsekreterarna upplever den
psykosociala arbetsmiljön. Mot bakgrund till vad som ovan redovisas från regeringen så finner
vi även anledning till att undersöka hur socialsekreterare upplever sin psykosociala arbetsmiljö.

1.1. Studiens relevans för socialt arbete
Det finns många studier kring den psykosociala arbetsmiljön inom socialt arbete, speciellt om
yrket som socialsekreterare. Den vanligaste metoden som används i forskningssammanhang
bygger på kvantitativa studier, genom så kallad självrapportering (Eklöf, 2017). Utifrån detta
kommer denna studie bygga på kvalitativa intervjuer och på så vis belysa den psykosociala
arbetsmiljön på ett mer djupgående sätt. Vår förhoppning med studien är att den ska bidra med
informativa upplevelser som kan användas i arbetet kring en förbättrad psykosocial arbetsmiljö
för socialsekreterare. Vi anser att en bra psykosocial arbetsmiljö är en ständigt pågående process
som en arbetsplats alltid behöver arbeta aktivt med. Därav ser vi studiens ämnesval som högst
relevant för socialt arbete.

1.2. Syfte och frågeställningar
Syftet med studien är att undersöka vilka faktorer som socialsekreterare inom
utredningsenheten för barn och unga upplever kan påverka deras psykosociala arbetsmiljö.
Frågeställningar:
- Hur upplever socialsekreterarna sin psykosociala arbetsmiljö?
- Vilka positiva faktorer upplever socialsekreterare påverkar deras psykosociala arbetsmiljö?
- Vilka negativa faktorer upplever socialsekreterare påverkar deras psykosociala arbetsmiljö?

1.3. Begreppsdefinition
Nedan redovisas de begrepp som är centrala i studien för att förtydliga vilka definitioner studien
utgår ifrån.
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1.3.1. Psykosocial arbetsmiljö
Psykosocial arbetsmiljö är ett komplext begrepp som är svårt att definiera. Enligt Theorell
(2012) är den vanligaste definitionen av psykosocial arbetsmiljö “interaktionen mellan psykiska
och sociala faktorer” (s. 19). Eklöf (2017) menar att begreppet handlar om hur de psykiska krav
som arbetet innebär för den enskilde kan hanteras genom materiella, sociala och organisatoriska
resurser. Den psykosociala arbetsmiljön omfattas även av rättvisan i de arbetsvillkor som finns
på arbetsplatsen, hur anställningstryggheten ser ut och hur medarbetarens hälsa och välmående
ställs i förhållande till effektivitet och ekonomiskt resultat.
När psykosocial arbetsmiljö nämns i denna studie menar vi hur socialsekreterare upplever
att de får stöd av kollegor och chefer i deras arbetsuppgifter, hur de har möjlighet att påverka
sitt arbete och vilka krav som ställs på socialsekreterarna. Kraven kan vara internt inom
organisationen eller externt.

1.3.2. Socialsekreterare
En socialsekreterare är ofta utbildad socionom och kan arbeta med olika områden inom
socialtjänsten (Nationalencyklopedin). När socialsekreterare nämns i denna uppsats syftar vi
till de som arbetar med myndighetsutövning inom utredningsenheten för barn och unga. Enligt
Nationalencyklopedin innebär myndighetsutövning bland annat att de har befogenhet att
besluta om frivilliga insatser samt tvångsomhändertagande. I många internationella
forskningsstudier benämns socialsekreterare ibland socialarbetare. Socialarbetare kan innefatta
många olika yrkesprofessioner och inte bara socialsekreterare men i denna uppsats så kommer
socialarbetare att likställas med socialsekreterare.

1.3.3. Stress
Stress beskrivs enligt Seyle (Stressmottagningen, 2017) vara den uppvarvning som kroppen
uppvisar när den ställs inför en utmaning eller ett hot. Stress är varken något negativt eller
positivt om den är kortvarig och tid för återhämtningen finns, utan då anpassar sig kroppen.
Stressen blir endast skadlig för människan om den blir långvarig och tid för återhämtning
saknas. Att arbeta på en arbetsplats som har många svåra arbetssituationer kan kompenseras
med ett bra kollegialt stöd. Finns det en kombination av ett bra socialt klimat, bra
beslutsutrymme samt en rimlig kravnivå kan det minska stressen hos de anställda enligt Seyle
(Stressmottagningen, 2017).
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1.4. Disposition
Denna studie omfattas av sex kapitel. I det första kapitlet ges en kortare beskrivning av
uppsatsens fortsatta kapitel och dess innehåll. I kapitel två redovisas tidigare forskning kring
studiens ämne. I det tredje kapitlet redovisas studiens teoretiska utgångspunkt. Kapitel fyra
handlar om studiens valda metod och tillvägagångssättet av studiens insamlade material.
Studiens tillförlitlighet och trovärdighet diskuteras även i detta kapitel. I kapitel fem finns
information om deltagarna som medverkat i studien samt studiens resultat. Kapitel sex omfattar
diskussion och analys av studiens resultat vilka kopplas till tidigare forskning och teoretisk
utgångspunkt. I kapitel sex redovisas också studiens styrkor och svagheter samt förslag till
framtida forskning inom området.
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2. Forskningsbakgrund
I följande kapitel presenteras tidigare forskning inom ämnet. Det finns mycket tidigare
forskning om psykosocial arbetsmiljö inom socialtjänsten dock är majoriteten av
undersökningarna genomförda med kvantitativ metod. Denna studie bygger därför på en
kvalitativ metod där syftet var att få en djupare beskrivning av socialsekreterares upplevelser.
Forskningsbakgrunden bygger på såväl internationella vetenskapliga artiklar som forskningoch utvecklingsrapporter.

2.1. Obalans mellan krav och resurser
Enligt Lloyd, Robert och Chenoweth (2002) har socialarbetare ett krävande jobb som utgår från
klientens behov och som omfattas av såväl komplexa och konfliktfyllda situationer. Många som
antar rollen som socialarbetare har ett stort intresse av att hjälpa andra människor. Detta intresse
är också vad som kan leda till att socialarbetare upplever arbetsrelaterad stress, utifrån de krav
och förväntningarna som finns på arbetstagaren. Lloyd et al. (2002) definierar stress som
emotionella och fysiologiska reaktioner hos en individ, som i sin tur påverkar måendet.
Utbrändhet kan enligt författarna förklaras som en emotionell utmattning och kan komma som
en konsekvens av långvarig stress. Lloyd et al. (2002) menar att utbrändhet kan försämra en
socialarbetares prestation och även leda till arbetsrelaterad sjukdom. Författarna redogör för att
socialt arbete är ett yrke som står i hög risk för stress och utbrändhet. Några faktorer som är
kopplade till stress och utbrändhet är de organisatoriska, som till exempel arbetsbelastning och
oklarhet i arbetsrollen. Ett fåtal socialsekreterare nämner orsaker till stress som är kopplade till
de klienter de möter i jobbet. I studien framkommer det att socialarbetares privatliv inte har
någon inverkan på den arbetsrelaterade stressen.
Dillenburger (2004) har undersökt omfattningen av arbetsrelaterad stress hos socialarbetare
som arbetar med barn. Resultatet visade att 25% av deltagarna upplevde sitt yrke som “mycket
stressigt” och 75% upplevde det som “stressigt”. Av undersökningen framgick det att
socialarbetare upplevde mer stress i arbetet på grund av den höga arbetsbelastningen, den höga
personalomsättningen och otillräckligt ledarskap och stöd än vad andra yrkesgrupper upplevde.
Arbetsmiljöverket (2016) beskriver att det finns en obalans mellan krav och resurser för
socialsekreterare. Siffror visar att en av fyra socialsekreterare lider av psykiska påfrestelser som
går att relatera till jobbet. Under åren 2014–2015 ökade antalet anmälningar om arbetsrelaterade
sjukdomar för socialsekreterare med hela 123%.
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2.2. Arbetsbelastningens konsekvenser
På senare år har hög arbetsbelastning och hög personalomsättning blivit ett problem för
socialsekreterare som arbetar med barnavårdsutredningar på socialtjänsten i Sverige och i
övriga Norden. Att rekrytera personal tycks även det vara ett bekymmer (Tham, 2017). År 2003
gjordes en studie av Tham (2017) i syfte att undersöka arbetsförhållanden, arbetsmässiga krav
och möjlighet till inflytande för socialsekreterare som arbetar med barnavårdsutredning i
Sverige. År 2014 gjorde Tham (2017) en uppföljning av studien där samma frågeställningar
undersöktes på nytt. Vad som framkommer i den senare undersökningen är att
socialsekreterarnas arbetskrav har ökat. Enligt resultatet överväger fler socialsekreterare att
byta arbetsplats eller yrkesprofession. Vidare framgår det av 2014 års uppföljningsstudie att
merparten av respondenterna anser att arbetet numer mestadels går ut på att genomföra
utredningar och att andra arbetsuppgifter, som att vara stödjande och ge råd, inte längre sker i
samma utsträckning.
Av de respondenter som deltog i studien under både år 2003 och år 2014 så framgår det att
arbetsbelastningen har ökat sedan den första undersökningen. Dessutom framgår det i den
senare undersökningen att fler socialsekreterare behöver arbeta mer övertid under år 2014 än år
2003. Flertalet av respondenterna i 2014 års uppföljningsstudie upplever att arbetet påverkar
deras privatliv på ett negativt sätt. Hälften av respondenterna som deltog i undersökningen år
2014 upplever att deras arbetsdagar till stor del styrs av akuta händelser och att deras på förväg
planerade arbetsdag sällan blir som den var tänkt från början. Trots att upplevelsen om att
kraven på arbetet har ökat så anser färre personer att de har kontroll över sitt arbete och att de
inte får vara med och bestämma i samma utsträckning (Tham, 2017).
Utifrån de undersökningar som har gjorts tycks det finnas ett samband mellan antal år som
socialsekreterare har arbetat inom området i förhållande till huruvida arbetsuppgifterna upplevs
svåra. Den insamlade datan tyder på att ju kortare tid som en socialsekreterare har arbetat med
barnavårdsutredningar, desto svårare upplevs arbetet vara (Tham, 2017).
I likhet med Thams (2017) studier, framgår det i en rapport av Wilson (2004) att de främsta
upplevda bristerna i arbetsmiljön för en socialsekreterare i Sundsvalls kommun handlar om en
för hög arbetsbelastning. Saknaden av tillräckligt stöd från ledning samt brister i delaktighet
och kommunikation är andra delar som redovisas i Wilsons (2004) studie. Det framkommer
även att dessa brister kan leda till att socialsekreterarna får värderingskonflikter och väljer
därför att lämna deras yrke. I samma rapport framkommer det att kombinationen av att ha ett
psykiskt krävande arbete, som socialt arbete ofta anses vara, samt brist på stöd från ledning har
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bidragit till både psykisk och fysisk ohälsa. Att ha ett bra stöd från ledningen i sitt arbete samt
att kunna få bekräftelse och feedback för det arbetet som utförs anses av socialarbetare vara
viktiga faktorer för en hälsosam arbetsplats (Wilson, 2004).

2.3. Psykosociala arbetsmiljöfaktorer
Enligt Rubenowitz (2004) finns det fem faktorer som har störst påverkan på upplevelsen av den
psykosociala arbetsmiljön. Dessa är egenkontroll i arbetet genom att ha möjlighet att styra och
påverka arbetsuppgifter, planering och arbetstakt. Ett positivt arbetsledningsklimat, vilket
innebär att det finns en bra allians och samverkan mellan över- och underordnade. God
arbetsgemenskap som innebär att det är trivsamt på arbetsplatsen och att det finns en god
kontakt mellan kollegorna. Stimulans från själva arbetet som innefattar att de anställda ska ha
möjlighet att använda sin kompetens, förutsättningar och kunskaper. Optimal arbetsbelastning,
det vill säga att det är en lagom mängd arbete, både psykisk och fysisk. Desto fler av dessa fem
faktorer och desto större del av dem som finns på en arbetsplats, ju mer bidrar det till en större
personlig tillfredsställelse vilket i sin tur skapar en bättre psykosocial arbetsmiljö som leder till
mindre stressreaktioner och frånvaro (Rubenowitz, 2004).
Söderlund (2003) har genomfört en studie kring vilka friskfaktorer som anses vara viktiga
på en arbetsplats. Studien har genomförts med hjälp av yrkesverksamma inom olika
organisationer och branscher, vilket ger studien en bredd. Några av resultaten som påvisas vara
friskfaktorer är bland annat att ha en rak och ärlig kommunikation inom arbetsgruppen, samt
att ställa upp för varandra inom arbetet och att trivas som kollegor. Arbetets organisation visar
sig också ha stor inverkan på friskfaktorer. Söderlund (2003) nämner bland annat faktorer som
arbetstider, arbetsbelastning, synliga och lyhörda ledare som visar förståelse för medarbetarnas
arbetssituation samt ger feedback till dem. Vidare är det även viktigt att det finns en tydlig
struktur och tydliga mål.
Det som motiverar och driver en individ till att arbeta går att förklaras genom de sociala
behov som människan har. Genom att ge kontrollutrymme till en individ så ökar
arbetsmotivationen och människor mår bättre samt att personalomsättning och sjukskrivningar
blir färre, något som slutligen gynnar organisationen på flera plan (Zanderin, 2005).
Enligt Iseskog (2016) är det arbetsgivarens ansvar att se till att arbetsuppgifter inte leder till
ohälsa och att de resurser som finns ska anpassas till kraven i arbetet. Iseskog (2016) belyser
också att Arbetsmiljöverket har ett par allmänna råd, exempelvis finns råd kring
arbetsbelastning. Bland annat behöver tilldelning av arbetsuppgifter vägas mot de resurser som
finns och hänsyn behöver tas till arbetsuppgifternas svårighetsgrad och dess mängd. Det finns
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råd om att det är viktigt att identifiera orsakerna bakom arbetsbelastning för att förhindra ohälsa.
Det är arbetsgivarens skyldighet att förebygga en ohälsosam arbetsbelastning.

2.4. Socialt stöd
Johnson och Hall (1988) har i en forskningsstudie undersökt om det finns ett samband mellan
arbetsrelaterad stress och hjärt- och kärlsjukdomar. Johnson och Hall (1988) menar i denna
studie att det finns såväl köns- och klasskillnader då det kommer till arbetsrelaterad stress och
hjärt- och kärlsjukdomar. Enligt den analys som har gjorts visar resultatet på att det sociala
stödet kan ha större betydelse för kvinnor än män i förhållande till hälsostatusen än vad
kontrollen över arbetet har. Studiens resultat tyder även på att arbetstagare som har högt socialt
stöd, hög egenkontroll och låga psykiska arbetskrav är den kombination som är mest gynnsam
för välbefinnandet i arbetet. Kombinationen av höga krav och liten kontroll, samt ett bristande
socialt stöd, ökar risken för att drabbas av hjärt- och kärlsjukdomar samt att känna ett sämre
välbefinnande på arbetsplatsen. Enligt Johanson och Hall (1988) är socialt stöd i arbetet en
förutsättning för att arbetstagarna ska få det grundläggande behovet av gemenskap tillgodosett.
Samtidigt är det sociala stödet viktigt i kombinationen av låg egenkontroll och höga psykiska
krav.

2.5. Sammanfattning i relation till studien
Arbetet som socialsekreterare inom barn och unga är ett jobb med höga krav och förväntningar
vilket bidrar till att många upplever att yrket är stressigt. Det som redovisas i Dillenburgers
(2004) studie är att samtliga socialsekreterare upplever stress på olika nivåer inom arbetet. I
den tidigare forskning som gjorts kring socialsekreterare och deras psykosociala arbetsmiljö
framkommer det att arbetsrelaterad stress ofta uppkommer av de krav och förväntningar som
finns på professionen. Socialt arbete är ett yrkesområde där det är hög risk för stress och
utbrändhet. Forskning visar även att det är till stor del organisatoriska faktorer som bridrar just
till stress och utbrändhet. Med hänsyn till den tidigare forskningen inom området är vår
bedömning att fokus mestadels ligger på de negativa aspekter som påverkar den psykosociala
arbetsmiljön. Detta är något som har gjort oss nyfikna på att även undersöka vilka positiva
faktorer som socialsekreterare upplever påverkar den psykosociala arbetsmiljön. I denna studie
var därför syftet, som tidigare redovisats, att undersöka vilka faktorer som socialsekreterare
inom utredningsenheten för barn och unga upplevde kunde påverka deras psykosociala
arbetsmiljön.
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3. Teoretisk utgångspunkt
I detta kapitel beskrivs krav- kontroll- och stödmodellen som är den teoretiska utgångspunkten
i studien. Teorin valdes utifrån att studiens syfte var att undersöka faktorer som påverkar deras
psykosociala arbetsmiljö. Den teoretiska utgångspunkten valdes också med hänsyn till att den
är utformad för att användas inom arbetsmiljöforskning och därmed bedömdes den kunna
appliceras på denna studie.

3.1. Krav- kontroll- och stödmodellen
Karasek och Theorell (1990) utformade krav- och kontrollmodellen vilken har använts mycket
inom hälsorelaterad forskning om psykosocial arbetsmiljö. Eklöf (2017) förklarar att forskaren
Johnson också har medverkat i utvecklingen av modellen utifrån sin forskning om betydelsen
av socialt stöd på arbetsplatsen. Detta har, menar Eklöf (2017), således bidragit till att modellen
numer kallas för krav- kontroll- och stödmodellen.
Krav- kontroll- och stödmodellen bygger på fyra olika sammansättningar där psykiska krav,
möjligheten till kontroll/beslutsutrymme och tillgången till socialt stöd finns i olika nivåer.
Beroende på hur kombinationen av dessa tre faktorer ser ut, kan det vara hälsofrämjande
respektive hälsofarligt för individer på arbetsplatsen (Eklöf, 2017). Nedan presenteras de
grundsammansättningar som modellen bygger på, vilka även går att se i figur 1:
•

Enligt Karasek och Theroell (1990) uppstår en spänd arbetssituation, high strain jobs,
då det finns en låg grad av kontroll/beslutsutrymme och en hög grad av psykiska krav
på arbetstagaren. Om kombinationen av dessa pågår under en lång tid kan
konsekvenserna bli att arbetstagaren upplever trötthet och ångest och tillslut även
psykisk ohälsa och depression. Karasek och Theorell (1990) menar att det inte bara
handlar om friheten att kontrollera sina arbetsuppgifter, utan det handlar även om att ha
möjlighet till att exempelvis ta raster under dagen.

•

När de psykiska kraven är höga och även kontrollen/handlingsutrymmet är högt, kallas
det enligt Karasek och Theorells (1990) modell för en aktiv arbetssituation, active jobs.
Karasek och Theorell (1990) förklarar att denna kombination ofta har en positiv effekt
på en arbetsgrupp på så sätt att det bidrar till positivt lärande och utveckling.
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•

Den tredje varianten av modellens kombinationer kallas för passiv arbetssituation, lowstrain jobs, och innebär enligt Karasek och Theorell (1990) att de psykiska kraven är
låga och handlingsutrymmet är högt. Karasek och Theorell (1990) menar att denna
kombination inte utmanar arbetstagaren särskilt mycket men effekten är också att det
kan bidra till en negativ hälsorisk.

•

Den fjärde och sista kombinationen kallas i modellen för avspänd, passive jobs, vilket
representerar ett arbete som omfattas av lågt beslutsutrymme och låga psykiska krav.
Resultatet av denna sammansättning kan var att en arbetstagare inte känner någon
utveckling på jobbet och att motivationen till att arbeta är låg (Karasek & Theorell,
1990).

Figur 1. Karasek, Theorell och Johnssons krav- kontroll- stödmodell.
Källa: Theorell, T. (2012). Psykosocial miljö och stress.
En annan möjlig kombination är när de psykiska kraven är höga och kontrollmöjligheter små,
då kan resultatet bli ett spänt arbete, strain. Det gör att den enskilde upplever liten kontroll över
sin arbetssituation som i sin tur kan leda till att stressmekanismer bli påslagna. När bristen på
kontroll upplevs vara långt pågående kan individen känna sig passiv och hjälplös. Ett spänt
arbete betraktas vara en risksituation i förhållande till psykisk och fysisk ohälsa. När arbetet är
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spänt och det sociala stödet upplevs vara dåligt kallas kombinationen för iso-strain, vilket är en
ännu sämre arbetsmiljöaspekt enligt modellen (Eklöf, 2017).

3.1.1. Krav
Den definition som Karasek och Theorell (Eklöf, 2017) har om psykiska krav omfattar
arbetsmängden och att arbeta effektivt. De förklarar även att det finns motsägelsefulla krav som
kan vara hur svårighetsgraden i arbetet är. Eklöf (2017) talar om att det finns en
uppgiftskomplexitet som är värd att ta hänsyn till vid analyser av arbetskrav. Det kan
exempelvis vara mängden deluppgifter som arbetet omfattas av, tidspressen som finns i arbetet
och den psykiska och praktiska svårighetsgraden som finns i att utföra arbetsuppgifterna. Detta
kan ytterligare fördjupas i att se på de prioriteringskonflikter som finns och kraven på att behöva
göra flera uppgifter samtidigt, till exempel hur deluppgifterna skiljer sig från varandra och om
villkoren för att utföra uppgifterna förändras.
Eklöf (2017) beskriver att kvantitativa psykiska krav skapas av förhållanden som leder till
tidspress och arbetsmängd som är svår att hantera. Då känslan av att inte hinna med sina
arbetsuppgifter och att hoppa över raster uppstår, är de kvantitativa psykiska kraven höga. När
det når till den grad att fritiden används till att kunna hantera arbetsmängden så är kraven
riskabelt höga.
Kognitiva krav omfattas av tankeförmågan, att bearbeta information, göra bedömningar och
fatta beslut under osäkra och komplexa förhållanden. Kraven växer i takt med att mer
information ska hanteras även om informationen är otydlig och komplicerad (Eklöf, 2017).
Eklöf (2017) poängterar dock att kognitiva krav inte alltid behöver vara ett problem utan det
kan vara stimulerande för den enskilde att få fatta egna överväganden och beslut. Problemen
uppstår när kraven inte är i proportion med de yttre resurser som finns, som exempelvis tid och
socialt stöd, och speciellt om kraven skiftar från att vara mycket låga till att sedan bli väldigt
höga (Eklöf, 2017).
Emotionella krav, beskrivs av Eklöf (2017) kan uppstå när yrkesrollen gör att man behöver
tvinga fram känslor som man egentligen inte har, så kallade falska känslouttryck. Det kan
exempelvis finnas en förväntan på att uppvisa glädje och att vara trevlig men dessa känslor är
inget som speglar det egentliga måendet. Vidare kan emotionella krav uppstå när yrkesrollen
kräver att man håller tillbaka sina känslor för att ha ett professionellt uppträdande och att varken
positiva eller negativa känslor får komma till uttryck.
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3.1.2. Kontroll
När en individ kan utöva kontroll över sitt liv, innebär det enligt Theorell (2012) att individen
“kan ta kommando över de flesta av sina vardagssituationer och då även över de flesta lite
oväntade situationer som man kan ställas inför” (s. 21). Att ha kontroll innebär även att inte låta
omgivningen ta över beslut, utan att man som individ själv bestämmer. Ofta kan stress och
kontroll ha en koppling till varandra, till exempel har stressreaktionen en tendens att öka om
individen tappar kontrollen över situationen. I en arbetssituation finns det kontroll både från
arbetsgivaren och från arbetstagarna. Beslutsutrymme är ett begrepp som ligger nära
sammankopplat till kontroll och som mest omfattar arbetstagarna. Beslutsutrymme kan
förklaras genom de möjligheter som organisationer tillåter en individ att fatta egna beslut inom
arbetet. Det finns två grundläggande komponenter inom beslutsutrymme där den ena är
påverkansmöjlighet, vilket innebär bland annat hur möjligt det är för en anställd att påverka vad
och hur en arbetsuppgifts ska göras. Den andra komponenten är kunskapskontroll vilket innebär
hur de anställdas kunskap används och utvecklas (Theorell, 2012).
Enligt Thorell (2012) skapar bland annat kompetensutveckling, arbetsrotation och
handledning en ökad kontroll hos de anställda. Kontrollen över arbetsuppgifterna kan ses som
en resurs till att uppnå de förväntade kraven. Att känna stimulans över sitt arbete bidrar även
till att kontrollmöjligheten kan stärkas.
Eklöf (2017) förklarar att med stimulans menas att ha ett arbete som upplevs vara intressant,
omväxlande och uppmuntrar till kreativitet och att få bidra med sin kompetens. Även om goda
kontrollmöjligheter generellt kan ses som positivt genom att det bidrar till en mer hälsosam
psykosocial arbetsmiljö så kan det också finnas risker. Ett resonemang är att motivationen till
arbetet är så stort att det kan bidra till ett ohälsosamt stort engagemang för att försöka hantera
de psykiska krav som finns. En risk som kan identifieras vid stort beslutsutrymme är att besluten
ändå måste hållas inom befintliga resursramar vilket kan göra det svårt att upprätthålla de
kvalitetskrav som finns. Med andra ord kan ett stort kontrollutrymme vara extra belastande för
den enskilde vilket kan ses som negativt ur en hälsosynpunkt.

3.1.3. Socialt stöd
Att känna kontroll över sitt arbete och att ha socialt stöd på arbetsplatsen har identifierats som
två psykologiska framgångsfaktorer på så sätt att det påverkar hur vi kan hantera stress och
krav. Inom forskningen har det debatterats om vad socialt stöd egentligen innebär och varför

14

det är viktigt. En del menar att socialt stöd i huvudsak handlar om påverkan, bekräftelse och
stöd. Andra argumenterar för att socialt stöd avser feedback och vägledning (Johnson, 1991).
Enligt House (Aronsson, 1987), forskare inom arbetsmiljö, kan socialt stöd delas in i olika
klasser där emotionellt stöd och värderande stöd är inkluderat. Exempelvis kan emotionellt stöd
vara att visa tilltro och omtanke, vilket kan vara den mest centrala och viktigaste formen i det
sociala stödet. Det värderande stödet kan förklaras som när en chef ger positiv respons till en
anställd för att personen gör ett bra arbete, eller att arbetet behöver förbättras. Socialt stöd anses
även vara värdefullt för att motverka ohälsa och ett dåligt välbefinnande. Trygghet, social
kontakt och tillhörighet är komponenter som är viktiga för individer och som kan fungera som
förebyggande komponenter mot negativa effekter av stress. Forskning visar att socialt stöd kan
reducera stressnivån på arbetsplatsen och att det har en indirekt påverkan på en förbättrad hälsa.
Exempelvis kan konflikter på arbetsplatsen undvikas eller minimeras om det finns ett socialt
stöd från chefer och arbetskamrater (Aronsson, 1987).
Johnson (1991) har, baserat på sin forskning inom ämnet, gjort en summering om hur socialt
stöd på arbetsplatsen kan påverka hälsan hos de anställda. För det första menar Johnson (1991)
att känna socialt stöd på arbetsplatsen påverkar det allmänmänskliga behovet av att känna
kamratskap och gemenskap i en grupp. Johnson (1991) gör även anspråk på att socialt stöd på
arbetsplatsen kan betraktas som ett verktyg till att hantera de effekter som kan uppstå av kraven
på arbetsplatsen. En tredje faktor är att socialt stöd främjar människors beteenden till att vilja
socialisera sig med kollegor. Slutligen menar Johnson (1991) att socialt stöd, i kombination
med kontroll över arbetet, påverkar hela arbetsgruppen på så sätt att det skyddar den från att
fastna i strukturella krav och påfrestningar.

3.2. Kritik mot modellen
Krav- kontroll- och stödmodellen har använts under nästan 40 år och även om den både är och
har varit en dominerande modell under denna tid har den också mött kritik. En kritisk synpunkt
är huruvida modellen är tillämplig i det moderna arbetslivet som finns idag, dels eftersom den
är utformad för att appliceras på industriarbetare och inte tjänstemän och dels att det idag finns
vissa yrken som är mer obegränsade och som skiljer sig väldigt mycket från en industriarbetare,
till exempel journalister och jurister. En annan kritik som uppstått mot modellen är att
begreppen som används är relativt opreciserade. Till exempel har en studie gjorts som visar att
det är svårt att avgöra vilka krav man syftar till, då det finns både känslomässiga, fysiska och
kognitiva krav (Weman-Josefsson & Berggren, 2013). I likhet med detta, menar Eklöf (2017)
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att den definition som Karasek och Theorell har om de psykiska kraven är bred och otydlig
vilket kan betraktas som negativt men också fördelaktigt. Med tanke på att de psykiska kraven
inte är konkret specificerade så finns det, enligt Eklöf (2017), utrymme för att många aspekter
kan omfattas av psykiska krav vilket på så sätt kan ses positivt. Samtidigt menar Eklöf (2017)
att den otydliga definitionen kan göra att det missas viktiga aspekter som skulle kunna tillhöra
psykiska krav, till exempel emotionella, etiska och tankemässiga krav, och att dessa som påföljd
kan bli undervärderade.

3.3. Sammanfattning
Krav- kontroll- och stödmodellen handlar om olika kombinationer av psykiska krav,
möjligheter till kontroll/beslutsutrymme och tillgång till socialt stöd på en arbetsplats. Beroende
på hur sammansättningarna av dessa kombinationer ser ut kan det påverka en individ både
hälsofrämjande men också till det motsatta. Det är vanligt att forskning inom området
psykosocial arbetsmiljö använder sig av denna modell.
I denna studie har det insamlade datamaterialet analyserats och diskuterats utifrån kravkontroll- och stödmodellen.
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4. Metod
I följande kapitel presenteras vår förförståelse och studiens metodval som tidigare nämnts var
en kvalitativ metod. Valet av kvalitativ metod motiveras av att få en djupare förståelse av
respondenternas upplevelser av den psykosociala arbetsmiljön. Kapitlet redovisar urvalet av
respondenter, tillvägagångssätt och utformning av intervjuguide samt diskussioner om etiska
aspekter som krävs i forskning, studiens tillförlitlighet och trovärdighet.

4.1. Förförståelse
Vi har båda två arbetat som socialsekreterare med barn- och ungdomsutredning inom
socialtjänsten under en kort period. Trots att det var en kort tid så bildade vi oss uppfattningen
om att den psykosociala arbetsmiljön påverkades av flera faktorer och utifrån det väcktes ett
intresse av att studera ämnet djupare. Vi upplevde att det ibland kunde finnas krav och
förväntningar på socialsekreterare som inte var i proportion med de resurser och det stöd som
fanns att tillgå.

4.2. Metodval
Syftet med studien var att undersöka vilka faktorer som socialsekreterare inom
utredningsenheten för barn och unga upplevde kunde påverka den psykosociala arbetsmiljön.
Utifrån studiens syfte ville vi skapa en djupare förståelse och få en inblick i enskilda individers
perspektiv och uppfattning. Med hänvisning till detta var en kvalitativ undersökningsmetod att
föredra enligt Bryman (2011).
Enligt Kvale och Brinkman (2014) tillför kvalitativa intervjuer ett djupt och beskrivande
forskningsmaterial. Utifrån detta skedde vår datainsamling genom semistrukturerade enskilda
intervjuer. Bryman (2011) förklarar att i en semistrukturerad intervju använder intervjuaren sig
av en utformad intervjuguide som underlag till att ställa intervjufrågor. Intervjuguiden användes
som ett stöd men ordningsföljden av frågorna kunden variera och skapade utrymme till
eventuella följdfrågor utifrån respondenternas olika svar.

4.3. Urval
I studien tillämpades en kombination av målinriktat urval och ett bekvämlighetsurval. Ett
målinriktat urval kan enligt Bryman (2011) beskrivas som ett strategiskt urval. Strategiskt urval
innebär att respondenterna väljs utifrån vad studien ämnar undersöka medan ett
bekvämlighetsurval bygger på att respondenterna mer eller mindre råkar vara tillgängliga för
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forskaren och kan på så vis enkelt välja dem (Bryman, 2011). Urvalet i denna studie kan även
ses som ett snöbollsurval. Enligt Bryman (2011) så kallas ett urval där man via en respondent
får tag i fler respondenter för snöbollsurval. Ett snöbollsurval är inte ett slumpmässigt urval
utan kan, enligt Bryman (2011), likställas med ett bekvämlighetsurval. Valet av respondenter i
denna studie var baserad på undersökningens syfte och var därför socialsekreterare. Med
hänsyn till det är motiveringen att studiens urvalsmetod var ett typ av målinriktat urval. Vi valde
att avgränsa urvalet till två kommuner i Gästrikland, då vi var intresserade av att få en
uppfattning av hur psykosociala arbetsmiljön såg ut för socialsekreterare där. Vi började med
att ta kontakt med en socialsekreterare inom varje kommuns socialtjänst som vi haft en
personlig kontakt med sedan tidigare. På så vis fick vi kontaktuppgifter till totalt fem
socialsekreterare som vi sedan skickade en varsin förfrågan till om intresse att delta i denna
studie. Kriterierna vi hade när vi kontaktade de första socialsekreterarna var att respondenterna
skulle vara utbildade socionomer och arbeta som utredande socialsekreterare inom barn och
unga. Vi kontaktade dessa fem socialsekreterare via mail. Samtliga respondenter som
kontaktades var intresserade att delta och fick därefter det utformade informationsbrevet skickat
till sig (se bilaga 2). Utifrån att studiens tid var begränsad och vi behövde hålla oss inom dessa
ramar var vår bedömning, efter samråd med handledare, att fem respondenter kunde bidra med
så pass mycket empiri och även en tillräcklig mättnad för att uppnå ramen som fanns inom
denna studie.

4.4. Intervju
Bryman (2011) uppger att intervjufrågorna i en intervjuguide inte ska vara vinklade på något
sätt utan låta respondenten ha möjlighet att svara fritt. Bryman (2011) belyser också vikten av
att inte ställa några ledande frågor samt att använda ett språk som är anpassat till
respondenterna. Vi tog hänsyn till Brymans instruktioner vid utformningen av intervjuguiden
(se bilaga 3). Frågorna i intervjuguiden upprättades för att i största möjliga mån besvara
studiens syfte. Inledningsvis har intervjuguiden bakgrundsfrågor som följs av 14 olika frågor
vilka är uppdelade i tre teman. Innan den första intervjun genomfördes så gjorde vi en
pilotstudie där vi testade intervjufrågorna för att se att alla frågor fungerade och hade en bra
följd. Varje intervju pågick i närmre en timme och gav oss ett fylligt material att utgå ifrån.
Samtliga respondenter fick möjlighet att välja plats för intervjun, alla valde att genomföra
den på den egna arbetsplatsen. Alla intervjuer spelades in för att göra det möjligt att lyssna på
dem igen och för att inte missa information från respondenterna. Som inspelningsverktyg
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användes en diktafon för att säkerhetsställa att ljudfilerna hanterades i enlighet med The
General Data Protection Regulation, GDPR.

4.5. Analys av empirin
Alla intervjuer transkriberades, vilket innebär att det inspelade materialet skrivs ut ord för ord
(Bryman, 2011). Detta påbörjades direkt efter varje intervju för att undvika att allt insamlat
material skulle läggas på hög men också för att transkriberingsprocessen skulle bli så smidig
som möjligt. Efter att allt material transkriberades lästes materialet igenom ett flertal gånger av
oss båda författarna. Respondenterna fick även förfrågan om att läsa igenom det transkriberade
materialet från den egna intervjun men samtliga respondenter avböjde förfrågan. Vi använde
oss av en tematisk analys för att bearbeta datan. En tematisk analys handlar om att hitta likheter,
upprepningar och mönster för att på så sätt identifiera centrala teman och tillhörande sub-teman
i det transkriberade materialet (Bryman, 2011). I vårt fall lästes den transkriberade texten
igenom ett flertal gånger för att hitta citat och uttalanden som relaterades till studiens syfte och
frågeställningar.

4.6. Etiska aspekter
Vetenskapsrådet (2002) har framtagit etiska riktlinjer som ska användas i en forskningsprocess.
Den första riktlinjen är informationskravet vilket innebär att respondenter får information om
undersökningens syfte, att deltagandet är frivilligt och möjlighet till avhopp finns
(Vetenskapsrådet, 2002). Informationskravet tillämpades genom att ge respondenterna ett
informationsbrev (se bilaga 2) före intervjuerna. I brevet framgick undersökningens syfte, att
deltagandet är frivilligt, vart studien kommer att publiceras samt möjligheten för deltagarna att
ställa frågor om studien. Samtyckeskravet förklaras genom att deltagarna i studien har rätt att
bestämma över sin medverkan. Samtliga deltagare har givit sitt samtycke muntligt samt signerat
ett samtyckesavtal (se bilaga 3). Konfidentialitetskravet handlar om att personuppgifter och de
uppgifter som lämnas inte kan nås av obehöriga (Vetenskapsrådet, 2002). Materialet i studien
har avidentifierats och eftersom studien inte benämner vilka kommuner som respondenterna
arbetar i, bidrar det till att konfidentialitetskravet uppfylls i studien. Den sista etiska principen
är nyttjandekravet vilket innebär att den insamlade datan enbart kommer användas för uttalat
syfte (Vetenskapsrådet, 2002). I enlighet med nyttjandekravet används den insamlade
informationen från respondenterna endast i denna studie och informationen lämnas inte ut till
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någon annan. Det inspelade och transkriberade materialet raderades efter att studien
färdigställdes.
I denna studie har dessa etiska aspekter ständigt varit närvarande och vi har reflekterat över
att den psykosociala arbetsmiljön kan vara ett känsligt ämne att prata om, inte minst om det
upplevs mycket stress på jobbet, om en respondent är nära en utbrändhet eller har varit utbränd
tidigare. Med hänsyn till detta har vi varit extra tydliga med att informera om studiens syfte till
respondenten samt att poängtera att det är okej att tacka nej till att svara på en fråga om
respondenten känner att frågan kan påverka på ett personligt plan eller att man av någon annan
anledning inte vill svara på frågan. Vidare har vi även varit tydliga till respondenterna om att
de när som helst kan välja att avsluta sitt deltagande i studien. Under studiens tid har vi
regelbundet påmint varandra om de etiska aspekterna och haft dem som en röd tråd i arbetet.
Utifrån studiens syfte har blanketten för etisk egengranskning (se bilaga 1) genomförts där
resultatet visade nej på samtliga frågor.

4.7. Trovärdighet och tillförlitlighet
Bryman (2011) belyser att det är vanligt att inom forskning tala om reliabilitet och validitet för
att bedöma en studies kvalitet. Reliabilitet och validitet är begrepp som mestadels appliceras
och anpassas till kvantitativa forskningar som likställs med tillförlitlighet i kvalitativa
forskningar. Bryman (2011) talar om att fyra delkriterier behöver uppnås för att stärka en
studies tillförlitlighet. Det första kriteriet är trovärdighet vilket beskrivs genom att hänsyn ska
tas till de regler som omfattas av forskning. Trovärdighet innebär också att respondenterna får
ta del av studien för att bekräfta att uppgifterna har tolkats rätt av författarna. Detta kallas, enligt
Bryman (2011) för respondentvalidering. I denna studie har tillförlitligheten säkerställts genom
att ha följt de forskningsregler som finns, samt givit deltagarna möjlighet att respondentvalidera
intervjumaterialet.
Överförbarhet kan enligt Bryman (2011) liknas med begreppet generaliserbarhet som
benämns i kvantitativa studier. Överförbarhet innebär att författarna är tydliga i sin redogörelse
av tillvägagångssättet och i resultatredovisningen. Syftet med överförbarhet är att kunna
applicera resultatet i en annan kontext (Bryman, 2011). Överförbarheten har tillämpats i denna
studie genom att varje steg har beskrivits tydligt trots medvetenheten om att resultatet inte
kommer att kunna generaliseras till någon annan population och kontext.
De två sista kriterierna är pålitlighet och möjlighet att styrka och konfirmera. Pålitligheten
innebär att samtliga steg i forskningsprocessen redovisas noggrant vilket medför att läsare av
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studien får möjligheten att bedöma studiens kvalitet utifrån de olika stegen i
forskningsprocessen. Möjligheten att styrka och konfirmera innebär att forskarna är medvetna
om att det inte går att ha ett helt objektivt synsätt under forskningsprocessen (Bryman, 2011).

4.8. Metoddiskussion
Eftersom syftet med studien var att undersöka vilka faktorer som socialsekreterare inom
utredningsenheten för barn och unga upplevde kunde påverka deras psykosociala arbetsmiljö
var kvalitativ metod ett självklart val för oss. Att genomföra en kvantitativ metod hade å ena
sidan givit oss ett större urval men å andra sidan hade resulterat blivit en mer övergripande
skildring och inte de djupare berättelser som önskades.
Vi övervägde och diskuterade i början av processen vilken typ av intervjustrategi vi skulle
tillämpa och använda oss av för att få bästa resultat. Bryman (2011) förklarar att vid
användandet av fokusgrupper kan det finnas en risk att respondenterna påverkas av varandra,
att respondenterna kan ifrågasätta varandras svar samt att det kan vara svårt för författarna att
höra vem som säger vad. Bryman (2011) menar även att det i fokusgruppsintervjuer kan uppstå
vissa gruppeffekter, så som att några respondenter tar mer plats än andra och att respondenterna
kan prata i mun på varandra. Med hänsyn till ovanstående valdes därför fokusgrupper som
intervjumetod bort och istället föll valet på att använda enskilda intervjuer som intervjustrategi.
Tidigare forskning hämtades från såväl Sverige som internationellt. De sökord som
användes i litteratursökningen var bland annat social worker, stress, mental health, work
environment,

work

load,

child

protection

investigation,

psykosocial

arbetsmiljö,

socialsekreterare och krav- kontroll- och stödmodellen. Litteraturen som användes i studien
söktes fram på samma sätt som den tidigare forskning. Vi strävade efter att använda litteratur
som var relevant utifrån studiens syfte och frågeställning och utgick mycket ifrån författarna
Karasek, Theorell och Johnson med tanke på att de utformade den modell som användes som
teoretisk utgångspunkt i denna studie. Likväl strävade vi efter att söka efter nypublicerad
forskning och litteratur, men trots det så är en del litteratur och tidigare forskning som användes
i studien flera år gamla då vi inte lyckades hitta något nyare material som var likvärdigt med
det äldre. Det äldre materialet kan anses vara inaktuellt men vår bedömning, i samråd med
handledare, var dock att all litteratur och forskning som användes var relevant utifrån studiens
syfte och att den gick att knyta an till studien på ett bra sätt.
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5. Resultat
I följande kapitel redovisas studiens empiriska material utifrån de intervjuer som genomförts.
Resultaten presenteras i olika avsnitt och visar hur socialsekreterarna upplever sin psykosociala
arbetsmiljö, samt vilka positiva och negativa faktorer som socialsekreterare upplever påverkar
deras psykosociala arbetsmiljö. Med hjälp av en tematisk analys, resulterade det analyserade
materialet i tre centrala teman med tillhörande sub-teman, se nedan i figur 2.
Centrala teman

Kollegialt stöd

Hög arbetsbelastning

Kontrollmöjligheter

Sub-teman

- Kollegor

- Orimliga krav

- Akutstyrd verksamhet

- Arbetsledning

- Tidspress

- Lagstyrt

- Handledning/team-tid

- Bristande struktur

- Självständighet

Figur 2. Centrala teman och sub-teman som framkom i analysen.

5.1. Information om respondenterna
De fem respondenter som deltog i studien har olika lång erfarenhet inom yrket, allt från tio
månader till tio år. Samtliga respondenter var kvinnor och utbildade socionomer och de arbetade
inom två olika kommuner i Gästrikland.

5.2. Resultat av upplevelsen av den psykosociala arbetsmiljön
Studiens resultat visade att samtliga respondenter beskrev att den psykosociala arbetsmiljön i
huvudsak var bra men att vissa brister fanns. En respondent uppgav att den psykosociala
arbetsmiljön var bra i vissa aspekter men i andra inte alls bra och att det var svårt att avgöra vad
som bidrog till en bra och en dålig psykosocial arbetsmiljö. Respondenten menade exempelvis
att jobbet var påfrestande på så vis att arbetsbelastningen var ständigt hög och den försvann
aldrig oavsett hur mycket respondenten jobbade.
En annan gemensam faktor som flera respondenter pratade om var att en del av den
psykosociala arbetsmiljön påverkades negativt på så sätt att det ofta krävdes att de har alla sina
sinnen påslagna och att ständigt behöva ta in olika intryck i möten med klienter. Respondent 4
beskrev sin upplevelse på följande vis: “Man blir ju ganska trött av att ha ett sådant här jobb.
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Man är totalt påslagen och har alla sinnen och intryck helt på spänd. Så att ja, psykosocialt så
blir man lite dränerad”.
I intervjuerna framgick det från flera respondenter att arbetsuppgifterna påverkade den
psykosociala arbetsmiljön, men att det kunde skilja sig något beroende på längden av
yrkeskarriären. En respondent menade att det i början av karriären som utredande
socialsekreterare för barn och unga kunde vara så att arbetsuppgifterna drabbade en mer på så
sätt att de möter människor i situationer som de inte är van vid, vilket enligt respondenten också
påverkade den psykosociala arbetsmiljön:
Allt eftersom man bygger upp erfarenhet och man förstår mer av vad uppgifterna innebär,
man får in en vana och man är mer beredd på vad som kan mötas. Man blir lite mer
känslomässigt motståndskraftig och tryggare i sin yrkesroll ju längre man har jobbat
(Respondent 1).

En annan av respondenterna relaterade också till att den psykosociala arbetsmiljön kunde
upplevas mer känslomässigt påfrestande i början av karriären:
Som ny i detta yrke har man inte så mycket hård hud utåt vilket gör att yrket i sig kan påverka
ens känslor och tankar väldigt mycket. Det är därför viktigt att organisationen stöttar de nya
inom yrket tills man blir mer hårdhudad. Därmed inte sagt att man ska skita i de som har
jobbat längre (Respondent 4).

En respondent beskrev att det ständigt höga arbetstempot och den ständiga pressen på jobbet
påverkade den psykosociala arbetsmiljön:
Jag upplever arbetsmiljön som bra och hanterbar men topparna kan delvis bli intensiva även
om det kollegiala stödet finns och stöd från chefen. Om man tittar på hur man ska minska på
stress och påfrestning hos oss handläggare så finns det utrymme för förbättringar
(Respondent 2).

Många av respondenterna pratade om att privatlivet påverkades av den psykosociala
arbetsmiljön på så sätt att de tänkte på jobbet på fritiden samt att stressen som de kände på
arbetsplatsen kunde fortsätta infinna sig när de kom hem från jobbet.
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Jag upplever nog aldrig att jag helt och hållet kan stänga av det här jobbet. Jag har nog fått
mycket fokus på det här jobbet och hur man kan göra det så bra som möjligt. Det är nog lite
självuppoffrande faktiskt (Respondent 2).

På liknande sätt beskrev en annan respondent följande: “Det händer att jag tar med mig jobbet
hem, jag funderar på vad jag skulle kunna gjort annorlunda och ibland också på vad som
kommer hända med klienten”.
En annan respondent som hade arbetat länge inom yrket kände inte att det var några problem
att lämna jobbet bakom sig när arbetsdagen var slut:
Jag har arbetat så pass länge så jag kan lämna mitt arbete när jag går hem. Jag tror att när
man är mer etablerad och trygg i sina bedömningar att man inte tar med sig jobbet hem på
samma sätt (Respondent 5).

Utifrån att respondenterna träffar många familjer och barn som befinner sig i tuffa situationer,
ställdes frågan hur deras privatliv påverkade dem i yrket och i deras psykosociala arbetsmiljö.
Samtliga respondenter var överens om att det kunde vara svårt att prestera hundra procent på
jobbet om det var något i privatlivet som påverkade respondenterna känslomässigt negativt.
Som socialsekreterare så är man ganska högt belastad med stress, jag är tvungen att ha en
funktion när jag kommer hit. Skulle jag ligga i skilsmässa eller ha ett barn som är allvarligt
sjuk tror jag att det påverkar mitt arbete här. Jag tänker att jag inte skulle ha samma
förutsättningar att klara av jobbet (Respondent 5).

Respondent 4 beskrev sin upplevelse på följande vis:
Många brukar prata om att för att fungera bra som socialsekreterare eller jobba med
människor i kris så behöver man må ganska bra själv och man behöver ha det ganska lugnt i
livet och så där, vilket jag också tror det kan ligga en sanning bakom.

Sammantaget var den generella upplevelsen av den psykosociala arbetsmiljön god av studiens
respondenter. Ett återkommande mönster av respondenternas svar var det kollegiala stödet och
den höga påfrestande arbetsbelastningen.
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5.3. Kollegialt stöd
Ett centralt tema som uppkom i analysen av intervjuerna var kollegor. Detta tema uppkom
utifrån att respondenterna beskrev positiva upplevelser av det kollegiala stödet.
5.3.1. Kollegor
Ett återkommande mönster kring vilka positiva faktorer som bidrog till en god psykosocial
arbetsmiljö var stödet från kollegorna. En respondent beskrev att de upplevde en trygghet i
arbetsklimatet, att det inte fanns någon konkurrens kollegor emellan och att arbetet inte
präglades av någon prestige. Respondent 3 pratade om att de varje fredag tog en kort avrundning
där de bekräftade varandra med vad de hade gjort bra under veckan. Detta skapade enligt
respondenten en positiv känsla inför helgen även om arbetsveckan hade varit tuff.
Respondenten menade också att denna typ av positiv förstärkning var gynnande för den
psykosociala arbetsmiljön.
En av respondenterna uttryckte: ”Jag tycker det är ganska bra överlag, vi är en bra arbetsgrupp
med bra kollegor vilket jag tycker är en viktig del för att trivas på jobbet”. Vidare framkom det
av samtliga respondenter att den psykosociala arbetsmiljön påverkades positivt av att det var
“högt i tak” mellan kollegorna och att de kunde forma det egna arbetet utifrån sin kunskap och
förmåga:
Det går inte att komma ifrån att jobbet innebär att det är tufft känslomässigt. Men det blir ju
också bra då om man har möjlighet att vara öppen, man får ha känslor av att det är ett jobbigt
jobb och man backar upp varandra. Det är en tillåtande och god stämning i arbetsgruppen
(Respondent 1).

5.3.2. Arbetsledning
Ett annat sub-tema som framkom var stödet från arbetsledningen även om det inte nämndes i
samma utsträckning som kollegorna. En positiv faktor som ansågs påverkade den psykosociala
arbetsmiljön var enligt flera av respondenterna tillgängligheten av arbetsledare och chef. Att
snabbt och enkelt kunna hitta en arbetsledare för att utbyta tankar och funderingar och på så
sätt också få snabba svar beskrevs enligt respondenterna gynna den psykosociala arbetsmiljön.
En respondent påtalade även att arbetsledare kunde vara uppsökande om de var medvetna om
att arbetsbelastningen var extra hög. Respondent 2 beskrev sin upplevelse av teamledare på
följande vis: “Jag upplever att min teamledare ständigt finns tillgänglig och att hon kan vara
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uppsökande ibland om hon märker att jag har haft det lite tufft. Detta skapar en trygghet hos
mig och i min arbetsmiljö”.

5.3.3. Handledning/team-tid
Fortsättningsvis talade respondenterna om hur de jobbade med den psykosociala arbetsmiljön
på arbetsplatsen, bland annat nämndes team-tid. Team-tiden förklarades vara ett möte med
arbetsgruppen som hade mer fokus på känsla av välmående hos de anställda än på ärenden och
klienter. På team-tiden fick var och en berätta hur det såg ut rent belastningsmässigt, vilka
känslor och tankar som fanns och hur det påverkade.
Är det något jag tar med mig in i helgen, är det något jag behöver stöd för att kunna släppa?
Har jag hinder inför nästa vecka? Så att man känslomässigt känner att man går hem och tar
helg och det tycker jag är en stor hjälp (Respondent 2).

Team-tiden förklarades också på följande sätt:
Team-tiden är en bra struktur för att bibehålla klimatet och att ta vara på varandra och att
faktiskt bejaka att det här är ett krävande jobb, att man inte blir ensam i känslor av att man
kanske inte känner sig så bra en vecka. Det är avlastande (Respondent 1).

En respondent pratade om en förebyggande insats som användes på arbetsplatsen för att skapa
en bättre psykosocial arbetsmiljö. Insatsen var ett utbildningstillfälle som erbjöds till alla inom
socialtjänstens verksamhet inom kommunen. Utbildningen syftade till att lära sig att hantera sin
egen stress samt att få kunskap om olika strategier för att förebygga att stress, dåligt psykiskt
mående och utbrändhet uppkom.
Samtliga respondenter uppgav att extern handledning i grupp, vanligtvis en gång i månaden,
var något som främjade den psykosociala arbetsmiljön. Andra tillfällen som respondenterna
upplevde att den psykosociala arbetsmiljön togs i beaktande var på arbetsplatsträffar, APT, och
på planeringsdagar där frågan också lyftes. Dessa tillfällen upplevdes av respondenterna vara
bra forum till att diskutera tankar, känslor och psykiskt mående. Respondent 1 uttryckte: “Det
är inte bara hur vi kan vara mer effektiva som handläggare utan också om hur vi ska hålla som
handläggare”.
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5.4. Hög arbetsbelastning
Hög arbetsbelastning, stor mängd ärenden och tidspress var tre ord som alla respondenter i
studien framhävde som negativa faktorer i deras arbete och som också påverkade deras
psykosociala arbetsmiljö på ett negativt sätt.

5.4.1. Orimliga krav
En respondent uttryckte att de ständiga kraven var en bidragande faktor till att stressen ökade,
vilket beskrevs på följande sätt:
Ja herregud, den här kravformuleringen tänker jag är det omöjliga i det här jobbet. Jag ska
vara tillgänglig för alla hela tiden, både klienter, kollegor och andra inom förvaltningen. Jag
ska producera en massa papper och text, alltså skriva utredningar och överväganden. Jag ska
göra kompetenta och genomtänkta bedömningar samtidigt som jag ska hänga med i ny
forskning och arbeta med kompetensutveckling - hur ska jag hinna med dessa i kombination
på mina 40 timmar i veckan? (Respondent 4).

En annan respondent sa även att det var viktigt att inte bli en slav under alla krav som finns.
Hon menade att kraven behövde ses som en del av arbetet där man behövde jämka vissa krav
och prioritera andra för att kunna klara av jobbet.
Man behöver kunna hantera kraven och kunna prioritera mellan dem. För att uppnå alla krav
är en omöjlighet enligt mig. Vi är inte mer än människor och man kan inte se sig själv som
oumbärlig, för det är vi absolut inte (Respondent 3).

En av respondenterna med längre erfarenhet upplevde att digniteten i ärenden inte var ett
problem, utan att det var mängden ärenden som var problematiskt. Respondent 5 formulerade
sig i följande citat: “Jag vet hur jag ska hantera saker, det är inte mitt problem. Utan mitt
problem är att jag får hantera så himla mycket”.
Känslan av att kvalitén i arbetet kunde bli på bekostnad av att det var ett så högt arbetstempo
och ett stort inflöde av ärenden var en aspekt som respondent 1 berättade om: “Vi gör mycket
nytta för många familjer men vi skulle kunna göra ännu mer nytta för ännu fler familjer om vi
inte var under pressen att producera kvantitet”.
Respondent 2 uppgav att kravet på att vara så effektiva som möjligt kunde göra att hon rent av
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kände sig dålig om hon inte hade gjort klart en utredning tillräckligt snabbt, även om det var
inom ramen för vad lagen sa. Respondenten sa att det fanns en hög förväntan och ambition i
arbetsgruppen om att de ska arbeta så effektivt som möjligt, att komma fram till snabbare beslut
i utredningarna, men att det var ett orimligt krav så länge inte förutsättningarna förändrades.
För att kunna leva upp till kraven menade respondent 2 också att personalstyrkan behövde
utökas och att varje socialsekreterare arbetade med färre antal ärenden. Ett annat sätt att
effektivisera arbetet skulle enligt respondenten vara att tjänsterna effektiviserades, så att det
blev renare utredningstjänster och att det fanns tjänster som bara arbetade med uppföljningar.

5.4.2. Tidspress
Vad gäller tidspressen uttryckte sig respondenterna på många olika vis. Många förklarade att
de hade för många ärenden och ett lagrum med tidsangivelser som de behövde förhålla sig till
samtidigt som de upplevde att de aldrig fick tiden att göra dessa arbetsuppgifter då det ständigt
kom in nya. En respondent förklarade att hon hade känslan av att det i väldigt tuffa perioder
kunde finnas förväntningar på att hon skulle kunna hantera mer än vad hon själv kände att hon
klarade av utifrån den tidsbegränsning som fanns. Respondent 4 uttalade följande:
Jag har kravet att på mig att jag ska skriva ikapp en massa utredningar och överväganden
som jag inte ens kan uppskatta hur lång tid det kommer ta att göra men jag får aldrig den
tiden vilket är extremt frustrerande.

På samma sätt förmedlade respondent 3 känslan av tidspress på följande sätt: “Jag kan till och
med springa i korridoren ibland för att det ska gå fortare och för att jag ska hinna med mer”.
Det framgick tydligt av samtliga respondenter att de upplevde tidspressen om att hinna göra
klart utredningar i tid som en negativ faktor som de inte kunde kontrollera. De menade att de
inte kunde kontrollera om det hände något akut i de ärenden som de hade, vilket tvingade dem
till att prioritera om arbetsuppgifterna och det sågs som negativt ur en kontrollsynpunkt. Flera
av respondenterna förtydligade att det var stor kontroll över att arbetet skedde rättssäkert. Detta
menade respondenterna skedde både från ledning och organisation men också från den
utomstående myndigheten inspektionen för vård och omsorg, IVO, som bland annat hade
funktionen att kontrollera så att myndighetsutövningen skedde på ett rättssäkert sätt. Flera av
respondenterna pratade om att deras yrke styrdes av inkommande anmälningar och att
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socialtjänsten var en form av akutverksamhet som ibland behövde agera snabbt, vilket var något
som det inte gick att ha kontroll över.
Några av respondenterna pratade om att organisationen ibland ställde krav på dem som de inte
kunde styra över. Till exempel när det gällde mängden ärenden så beskrev flera respondenter
att trots att de sa till chef och gruppledare att de inte kunde ta några nya ärenden så kunde de
ibland bli tilldelade ändå, vilket bidrog till att mängden ärenden ökade utan att en själv kunde
ha kontroll över det. Denna känsla beskrevs av respondent 2 nedan:
Om det har varit ett skede där jag känner att jag inte hade utrymme den där veckan och så får
jag ett ärende iallafall, ja men då kan jag nog känna att man blir lite nedslagen att hur ska jag
få till det här.

5.4.3. Bristande struktur
På en av arbetsplatserna ansågs strukturen och ordningen i arbetsgruppen och i rutinerna inte
vara så tydliga, vilket enligt respondenter ansågs påverka den psykosociala arbetsmiljön
negativt. En respondent menade att det till exempel inte fanns en tydlig handbok för hur
socialsekreterarna skulle agera i olika situationer och det fanns en risk att det hanterades på
olika sätt beroende på vilken socialsekreterare som tilldelades ärendet. På samma sätt pratade
en annan respondent om att det kunde finnas en ojämn struktur där socialsekreterarnas kunskap
och erfarenhet fick stor betydelse. Detta kunde enligt en respondent med mindre erfarenhet
upplevas som stressande och psykiskt krävande vilket i sin tur påverkade den psykosociala
arbetsmiljön. Respondent 3 berättade följande: “Ostrukturen skapar en osäkerhet, speciellt
bland de som är relativt nya inom yrket”.
Några av respondenterna upplevde att de kunde sakna tillgängligheten av arbetsledare och chef
vissa gånger. En av respondenterna tyckte att det kunde vara både tidskrävande och frustrerande
att behöva söka efter en arbetsledare eller chef då hon inte alltid fick ta alla beslut själv. En
annan respondent påtalade att hon saknade det sociala stödet i att alltid vara två
socialsekreterare i ett ärende. Respondenten uttryckte att det ibland hände att arbetsledare eller
chef endast tilldelade en socialsekreterare till vissa ärenden vilket respondenten tyckte följande
om:
Jag tänker att det påverkar mycket dels för själva ärendehandläggningen men också hur jag
mår i ett ärende. Är man två stycken så har man möjlighet att ständigt lyfta och bolla ett
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ärende på ett annat sätt, vilket gör att man känner sig mer säker i bedömningar tycker jag. Jag
tänker också att det ständigt utvecklar en att prata om vad vi har sett i rummet (Respondent
2).

En av respondenterna var kritisk till hur chef och arbetsledare gav positiv feedback och
uppmuntrade socialsekreterare. Respondenten menade att kollegorna mellan varandra var bättre
på att ge feedback än chef och arbetsledare.
Jag kan uppleva att ledningen eller cheferna ibland kan ha svårt och ge positiv förstärkning
till mig och mina kollegor. Det finns inte som ett inbyggt system att man positivt förstärker
sina anställda. Det har jag haft på några av mina tidigare arbetsplatser och upplever att det är
väldigt uppskattande (Respondent 5).

Vidare uttryckte en annan respondent att hennes känsla var att även arbetsledare och chef var
kraftigt belastade med arbetsuppgifter vilket hon trodde kunde vara en anledning till att
bekräftelse i jobbet uteblev.

5.5. Kontrollmöjligheter
Kontrollmöjligheter är ett det sista centrala temat som redovisas i studien. Utifrån vad studiens
resultat visade kunde detta tema upplevas både positivt och negativt av respondenterna.

5.5.1. Akut- och lagstyrd verksamhet
Flera respondenter påtalade att kontrollmöjligheten i arbetet begränsades utifrån att
verksamheten var lagstyrd men också utifrån att den var styrd av akuta situationer. Respondent
4 beskrev sin upplevelse av detta nedan:
Jag kan kontrollera saker i det lilla men i det stora så nej. Och det har ju och göra med att det
här är en akutverksamhet i stor del också. Vi agerar ju på inkomna anmälningar och det kan
jag ju aldrig styra över.

I följande citat berättade respondent 2 om den tidsbegränsning som verksamheten måste
förhålla sig till:
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Jag tänker att många av våra uppgifter är ju akutstyrda och tidsbegränsade utifrån lagen,
vilket gör att det ständigt kan bli den där lilla kampen mot klockan. Att nu måste vi ta den
här kontakten i den här aktualiseringen för den går ut om si och så många dagar.

Överlag hade respondenterna en gemensam uppfattning om att det var positivt att arbetet
präglades av lagar. En respondent beskrev följande: ”Vi måste följa lagar eftersom det måste
vara rättssäkert. Grunden i socialt arbete handlar ju om rättssäkerhet, det behöver ju finnas en
säkerhet för klienterna”.

5.5.2. Självständighet
En respondent uttryckte att kraven alltid fanns och att ju mer erfarenhet en socialsekreterare
hade inom yrket, desto högre blev kraven. Kraven omfattades av att kunna ha högre
arbetsbelastning genom att ta fler ärenden och svårare ärenden. Ytterligare krav som
respondenterna diskuterade var att de förväntades dela med sig av sina kunskaper till de
socialsekreterare som var mindre erfarna. En av respondenterna med lång erfarenhet inom yrket
uttryckte:
Jag skulle säga att kraven överlag påverkar mig bra, jag tror att om kraven inte skulle vara
som de var idag skulle jag känna mig otillfredsställd. Jag vill inte ha för enkla arbetsuppgifter
för då skulle jag inte känna att jag utveckla mig själv. Man vill ju ha arbetsuppgifter från där
man befinner sig och kunna utvecklas (Respondent 5).

En annan respondent uppgav att ett krav var att man i sin yrkesroll skulle utvecklas till att bli
så självständig som möjligt, att kunna driva arbetet själv med familjerna och att komma fram
till ett beslut tidigare i utredningsprocessen:
För mig har det inte varit något som påverkat den psykosociala arbetsmiljön. Jag är väldigt
självständig och det kommer väldigt naturligt för mig att driva processer själv. För min del
har det aldrig varit en negativ press att vara självständig utan jag trivs bra med det
(Respondent 1).

Fortsättningsvis beskrev respondent 1 om kraven att arbeta effektivt och självständigt på
följande sätt: ”Vi jobbar ju för vår egen undergång, för att det ska bli en förändring hos
familjerna och att de inte ska behöva vara aktuella hos socialtjänsten”.
Nästan alla respondenter uppgav att deras kontroll upplevdes stor eftersom det var ett
självständigt arbete och att de själva kunde planera över sina arbetsuppgifter. En av
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respondenterna pratade om att hon hade känslan av att kunna kontrollera saker i det lilla, men
att det blev svårare ju större det blev. Till exempel så nämnde flera respondenter att de hade
stor kontroll om när och var de ville träffa sina klienter samt hur mötet skulle utformas.
Respondent 5 uttryckte: “Jag tycker att jag har hög kontroll på mitt arbete, men då har jag också
hög struktur på arbetet med mina klienter”.
Att kunna påverka om det var något speciellt ärende som önskades arbeta mer med betraktades
också som en positiv kontrollmöjlighet av en respondent. Hon menade att de kunde få välja att
rikta in sig på ett specifikt område, till exempel hedersvåld. En annan aspekt som
respondenterna framförde kring känslan av kontroll var att de hade mycket ansvar i arbetet. En
av respondenterna förklarade att hon tyckte att arbetsgivaren hade stor tillit genom att låta henne
och hennes kollegor ansvara för ärenden som är omfattande och svåra. En ytterligare
kontrollmöjlighet som en av respondenterna berättade om var att det fanns möjlighet att gå till
chef och arbetsledare och diskutera hur arbetsmängden såg ut och om det var något ärende som
stod still och att det kunde vara läge att byta socialsekreterare. Respondenten förklarade att chef
och arbetsledare var bra på att ge respons i dessa lägen och tog emot socialsekreterarens känsla
och upplevelse.

5.6. Förbättringsområden
Vad som gemensamt framkom från samtliga respondenter var att den psykosociala arbetsmiljön
behöver bli bättre. Utifrån det begränsade utrymmet i genomförandet av studien samt att
identifiering av förbättringsområden inte var en del av syftet, så blev detta inte ett centralt tema
i studien utan sammanställs kortfattat nedan.

5.6.1. Förbättringsfaktorer
Det fanns en samstämmighet hos respondenterna om att den psykosociala arbetsmiljön skulle
kunna förbättras om antalet socialsekreterare blev fler då det skulle ge en jämnare
arbetsfördelning och känslan av att känna tidsnöd och behöva arbeta övertid skulle kunna
undvikas i en större utsträckning. Ett annat förslag som kom fram var att korta ner
arbetsdagarna. En respondent menade att det skulle gynna dem att få sluta klockan 16:00 istället
för klockan 17:00 på så sätt att det skulle ha stor betydelse att få komma hem tidigare från
jobbet och få mer tid till återhämtning. Respondenten menade att det iallafall inte fanns så
mycket energi kvar så sent på eftermiddagen och att det rent arbetsmässigt inte skulle påverka
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om de fick gå hem en timme tidigare. Utifrån detta uttryckte respondent 5: “Jag känner ibland
att ju mindre tid jag är på arbetsplatsen ju mer effektiv blir jag. Det betyder att jag skulle kunna
klara av samma arbetsmängd även om jag jobbar 35 timmar i veckan”.
Respondent 5 uttryckte även att positiv feedback och bekräftelse från arbetsledare och chefer
kunde förbättras på arbetsplatsen. Hon hade förslag på att det borde finnas ett inarbetat system
där en kort avrundning i slutet av veckan skedde, där bekräftelse gavs på veckans arbete samt
att det skulle vara inbyggt på ärendeberedningen, APT och dylikt.
Att göra medarbetarna mer delaktiga i beslut kring vad som önskas förändras på arbetsplatsen
var en annan aspekt som en av de intervjuade socialsekreterarna nämnde. Detta var något som
respondenten trodde skulle få medarbetare att stanna kvar längre på arbetsplatsen. Även att ha
mer fokus på kompetensutvecklingen ansåg en av respondenterna var en bidragande faktor till
ökad trivsel på arbetsplatsen, vilket i sin tur gynnade den psykosociala arbetsmiljön.
Respondenten menade att även om kompetensutveckling fanns idag så skulle den kunna finnas
i betydligt större utsträckning.
Respondent 4 ansåg att det behöver bli en förändring för socialsekreterare och deras
psykosociala arbetsmiljö. Hon menade att det behöver bli bättre försättningar och en bättre
balans mellan krav och resurser för att inte hon och hennes kollegor ska riskera att bli utbrända:
”Det här yrket är otroligt krävande och det behöver bli bättre för att vi ska hålla i längden, må
bra och trivas och på så vis heller inte riskera att inte gå in i väggen”.

5.7. Sammanfattning av resultatet
Kort sammanfattat så tyckte respondenterna som deltog i studien att positiva faktorer som hade
inverkan på den psykosociala arbetsmiljön var bland annat det sociala stödet från kollegor och
chef. Att ha roligt, kunna skratta med varandra och känna en trygghet var andra viktiga faktorer
som de framförde som positiva.
Negativa faktorer som påverkade den psykosociala arbetsmiljön var den höga
arbetsbelastningen i form av stor mängd ärenden och arbetsuppgifter. Att inte kunna ha kontroll
över alla sina arbetsuppgifter var också en faktor som påverkade arbetsmiljön på ett negativt
sätt enligt respondenterna.
Överlag så trivdes alla respondenterna som deltog i studien på sina arbetsplatser och de
brann för jobbet som socialsekreterare. De flesta av de som deltog i studien ansåg att arbetet
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om att kunna hjälpa och göra skillnad för klienter vägde upp de negativa faktorerna som fanns
i den psykosociala arbetsmiljön.
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6. Analys och diskussion
Syftet med studien var att undersöka vilka faktorer som socialsekreterare inom
utredningsenheten för barn och unga upplevde kunde påverka deras psykosociala arbetsmiljö.
I följande kapitel diskuteras studiens resultat i förhållande till den tolkningsram som studien
bygger på. Resultatet analyseras och diskuteras i relation till den tidigare forskning som har
presenterats i kapitel 2, samt att våra egna reflektioner redovisas. Slutligen presenteras de
styrkor och svagheter som studien har samt förslag till framtida forskning.

6.1. Analys av resultatet
Med bakgrund till de intervjuer som genomfördes, finner vi att en stor del av resultatet stämmer
väl överens med den tidigare forskning som har gjorts. Vad gäller respondenternas allmänna
uppfattning om hur de upplevde den psykosociala arbetsmiljön så var den överlag bra men det
fanns vissa brister som behöver förbättras.
Utifrån att modellen krav– kontroll- och stöd bygger på hur olika sammansättningar av just
psykiska krav, kontroll och socialt stöd kan vara hälsofrämjande eller hälsofarliga kommer de
nu appliceras på studiens resultat på olika vis. Resultatet som framkom i studien var att
respondenterna upplevde ständigt höga psykiska krav på arbetsplatsen. Resultatet visade även
att upplevelsen av det sociala stödet skiljde sig i likhet med upplevelsen av kontrollen. Detta
gör att det är svårt att applicera modellen krav- kontroll- och stöd på bara ett sätt.
Utgår vi från det resultat som några av respondenterna upplevde, att upplevelsen var höga
psykiska krav och små kontrollmöjligheter blir kombinationen så kallad strain. Strain är ingen
bra kombination om den blir långvarig då det finns risk att stressmekanismer aktiveras, vilket
skapar en negativ inverkan i den psykiska och fysiska hälsan hos arbetstagare (Eklöf, 2017).
Lägger vi till studiens resultat kring socialt stöd och att några upplevde att de har ett bristande
socialt stöd får vi istället en kombination som i modellen heter iso-strain. Detta innebär enligt
modellens grundare, Karasek, Theorell och Johnson en ytterligare försämring och även den
mest riskfyllda kombinationen ur en arbetsmiljöaspekt och kan därmed vara hälsofarlig för
arbetstagarna (Eklöf, 2017).
Gällande att det sociala stödet är värdefullt för att motverka ohälsa och ett dåligt
välbefinnande, menar House (Aronsson, 1987) att det sociala stödet kan reducera stressnivån
på arbetsplatsen och på så vis ha en inverkan på arbetstagarens hälsa. Johnsson och Hall (1988)
framför även vikten av det sociala stödet utifrån att det får arbetstagaren att känna en
gemenskap. Studiens resultat visar att några upplevde att de har ett bra socialt stöd så applicerar
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vi istället kombinationen höga psykiska krav, hög kontroll och högt socialt stöd blir resultat
utifrån modellen betydligt mindre riskfyllt. Om studiens resultat istället analyseras utifrån
majoritetens upplevelse blir kombinationen höga psykiska krav, låg kontroll och högt socialt
stöd. Denna konstellation hamnar då mellan ett aktivt läge och ett spänt läge utifrån kravkontroll- stödmodellen (Eklöf, 2017).
En önsketänkande kombination vore att ha låga psykiska krav, hög kontroll/ beslutsutrymme
och även högt socialt stöd. Denna kombination skulle vara den mest hälsofrämjande för
arbetstagarna då det gynnar ett aktivt lärande (Eklöf, 2017). Studiens resultat visade att ingen
respondent upplevde att de hade låga psykiska krav och detta är även i linje av vad den tidigare
forskning som finns redovisar. Vi tror att eftersom socialtjänsten är en myndighet som till stor
del är en akutverksamhet så kommer de psykiska kraven vara svåra att minska. Vi ser även att
det skulle behövas en kraftig utökning av antalet socialsekreterare för att minska på
arbetsbelastningen och för att därmed uppnå den optimala kombinationen i modellen kravkontroll- och stöd. Trots att modellen krav- kontroll- och stöd har fått en del kritik för att den
är gammal och att den kan vara svår att applicera på alla typer av verksamheter så anser vi att
den ändå går och applicera bra på studiens resultat och på socialtjänsten som verksamhet.
Som nämnts i forskningsbakgrunden så har Söderlund (2003) redovisat att friskfaktorer för
att ha en bra psykosocial arbetsmiljö är att kunna ha en rak och ärlig kommunikation inom
arbetsgruppen. Studiens resultat går här att sammanföra med att flera respondenter upplevde att
det är ”högt i tak” och det inte fanns någon prestige eller tävling inom arbetsgruppen. Andra
friskfaktorer som Söderlund (2003) påtalar är bland annat en god arbetsbelastning, synliga och
lyhörda ledare som visar förståelse för medarbetarnas arbetssituation, feedback samt att det
finns en tydlig struktur och tydliga mål. Faktorerna som Söderlund (2003) framför återkommer
på flera ställen i följande studieresultat. Nedan presenteras och analyseras även de faktorer som,
utifrån

intervjuerna,

kan

betraktas

vara

positiva

och

negativa

ur

psykosocial

arbetsmiljösynpunkt.

6.1.1. Faktorer som upplevdes positiva
Studiens resultat visade att två respondenter upplevde att de kunde hantera mängden
arbetsuppgifter och hur de skulle prioriteras utan att känna stress. Dessa två respondenter hade
arbetat längst inom yrket så det kan tolkas som att de hade funnit ett förhållningssätt som
fungerade bra för dem. Detta är även något som Tham (2017) tar upp i sin studie, att ju kortare
tid man har arbetat som socialsekreterare inom utredningsenheten för barn och unga, desto
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svårare upplevs arbetet vara. Studiens resultat visade också en tydlig bild av vad som upplevdes
bidrog till en bättre psykosocial arbetsmiljö, med andra ord vilka positiva faktorer
respondenterna ansåg bidrog. Dessa upplevelser kan appliceras på Rubenowitz (2004) modell
kring de olika fem faktorer som har störst påverkan på den psykosociala arbetsmiljön och som
kan minska stressreaktion och frånvaro på arbetsplatsen. En av de positiva faktorerna som
nämndes i studien var det kollegiala stödet som respondenterna fick genom stöttning i
arbetsuppgifterna men även allmänna frågor om mående och känslor, med andra ord en god
arbetsgemenskap. Bra kollegor var något som uppkom i alla intervjuer och som därför fick bli
ett sub-tema till det centrala temat kollegialt stöd. Utifrån Rubenowitz (2004) modell kan dessa
upplevelser ingå i vad han kallar för “ett positivt arbetsklimat” och “en god arbetsgemenskap”.
En annan positiv faktor som framkom i studien var att respondenterna upplevde känslan av
kontroll på olika sätt. Några av respondenterna menade att de hade stor kontroll över sitt arbete,
utifrån att de kunde planera över sina arbetsuppgifter samt att de hade möjlighet till inflytande
över vilken typ av ärende de önskade mest eller minst. Vidare visade studien att känslan av
kontroll också upplevdes positivt genom att arbetsgivaren hade stor tillit till socialsekreterarna
på så sätt att det var mycket ansvar som vilade i arbetsuppgifterna. Utifrån dessa resultat går
det även att applicera Rubenowitz (2004) “egenkontroll i arbetet” som innebär att ha inflytande
i arbetsuppgifterna. Rubenowitz (2004) nämner också att ”känslan av en optimal
arbetsbelastning” är en faktor som bidrar till upplevelsen av den psykosociala arbetsmiljön.
Utifrån studiens resultat var denna faktor däremot något som kan ansågs behövdes förbättras
eftersom respondenterna menade att deras arbetsbelastning inte var optimal och att den
påverkade den psykosociala arbetsmiljön på ett negativt sätt.
Studiens resultat visade att det inte fanns någon samstämmighet kring det sociala stödet från
arbetsledare och chef ur en positiv eller negativ aspekt. Några respondenter upplevde att det
sociala stödet kunde vara bristande medan andra respondenter upplevde ett bra socialt stöd.
Samtliga respondenter i studien upplevde att det sociala stödet från kollegorna var välfungerade
och att det hade stor betydelse för deras mående. Studien visade att stödet från kollegor var en
av de viktigaste faktorerna för att de skulle trivas och må bra på arbetsplatsen. Respondenternas
svar gå väl ihop med arbetsmiljöforskaren House (Aronsson, 1987), som menar att det sociala
stödet på en arbetsplats är viktigt för att uppnå en positiv psykosocial arbetsmiljö. House
(Aronsson, 1987) betonar att det sociala stödet i form av positiv feedback och vägledning bland
annat ökar tryggheten i en arbetsgrupp. I likhet med detta resonemang menar Seyle
(Stressmottagningen, 2017) att arbeta på en arbetsplats som har många svåra uppgifter kan
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kompenseras med ett bra kollegialt stöd för att minska stress och en dålig psykosocial
arbetsmiljö.

6.1.2. Faktorer som upplevdes negativa
Vad som tydligt framkom från samtliga respondenter i studien vad gäller de negativa
psykosociala arbetsmiljöfaktorerna var att arbetsbelastningen var hög på så sätt att
respondenterna jobbade med många ärenden åt gången samt att det ständigt var högt tempo.
Dessa faktorer går att se under analysens centrala tema hög arbetsbelastning. Ovanstående kan
bekräftas genom den undersökning som Wilson (2004) gjorde i Sundsvalls kommun där det
visar sig att den höga arbetsbelastningen påverkar den psykosociala arbetsmiljön på ett negativt
sätt för socialsekreterarna. I likhet med hur respondenterna svarade i denna studie, samt i
Wilsons (2004) studie, går det även att se samband till den uppföljningsstudie som Tham (2017)
gjorde år 2014 där socialsekreterare inom utredningsenheten för barn och unga deltog. I Thams
(2017) studie framkom det att arbetsbelastningen har ökat sedan 2003. Resultatet som framkom
från samtliga respondenter var att den höga arbetsbelastningen var en av de största faktorerna
som påverkade deras psykosociala arbetsmiljö negativt. Flera av respondenterna i studien
pratade även om att de visste hur en arbetsuppgifts skulle lösas, att kunskapen inte var
problemet. Utan problemet var att tiden inte fanns och att mängden var alldeles för stor.
En annan riskfaktor som studiens resultat visade var att några av respondenterna hade svårt
att släppa jobbet på fritiden, vilket var i linje med vad Tham (2017) framför i sin studie. Detta
var något som respondenterna framförde som en negativ faktor som påverkade deras
psykosociala arbetsmiljö. Det kunde både handla om stressen av att ha mycket att göra men
även känslor som var kopplade till klienter. Utifrån Seyles (Stressmottagningen, 2017)
diskussion om att stress blir skadligt om det är långvarigt och när tid för återhämtning saknas,
gör det att vi kan uppleva en oro för socialsekreterare med tanke på att respondenterna upplevde
att det ständigt var en hög arbetsbelastning och att tiden för återhämtning var liten.
I tidigare forskning gjord av Lloyd et al. (2002) framkommer det bland annat att
socialarbetares privatliv inte har någon inverkan på den arbetsrelaterade stressen, utan att det
mer handlar om organisatoriska faktorer som skapar stress. Här skiljer den tidigare forskningen
sig åt mot det resultatet som framkom i studien. Resultatet som framkom i studien var att
eftersom arbetet som socialsekreterare var ett psykiskt krävande jobb, så ansåg några av
respondenterna att det kunde vara bra att ha ett stabilt privatliv för att kunna hålla fokus på
jobbet och prestera så bra som möjligt.
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Studiens resultat kring upplevelsen av tidspressen var att den påverkade den psykosociala
arbetsmiljön på ett negativt sätt. Respondenterna upplevde att de inte hann färdigställa
arbetsuppgifter förrän det kom nya. Tidspressen orsakades, enligt studiens respondenter, också
av de tidsangivelser som fanns i de lagrum som en socialsekreterare måste förhålla sig till i
arbetet. Detta är något som Eklöf (2017) diskuterar utifrån uppgiftskomplexiteten som finns på
ett arbete, att arbetskrav kan se olika ut beroende på vad som präglar arbetsuppgifterna. Eklöf
(2017) argumenterar för att när kraven på att hinna med sina arbetsuppgifter är så pass höga att
känslan av att inte hinna ta sina raster finns, är risken för psykisk ohälsa hög.
Arbetsmiljöverket (2016) antyder att det finns en obalans mellan krav och resurser för
socialsekreterare. I förhållande till denna forskning så går det att se många samband till hur
respondenterna i denna studie upplevde balansen mellan kraven som ställdes på dem kontra de
resurser som de fick. Studiens resultat visar att några av respondenterna upplevde att det är
omöjligt att kunna uppnå alla krav. I Psykosociala arbetsmiljön från en rättslig utgångspunkt
(Iseskog, 2016) framgår det att det är arbetsgivarens ansvar att se till att arbetsuppgifter inte
leder till ohälsa och att de resurser som finns ska anpassas till kraven i arbetet. Det framgår
även att det är arbetsgivarens skyldighet att förebygga en ohälsosam arbetsbelastning (Iseskog,
2016). Även om vår studie inte gav ett tydligt resultat av hur respondenterna upplevde att
arbetsgivaren hade ett förebyggande arbete så tolkar vi att det finns inslag av det. Några av
respondenterna berättade att de hade en så kallad team-tid på fredagar vilket i stort förklarades
som ett forum där de pratade om sin hälsa och sitt mående. I studieresultatet framgick det att en
annan respondent berättade om ett utbildningstillfälle som var ämnat åt stresshantering.

6.2. Diskussion
Studiens syfte var att undersöka vilka faktorer som socialsekreterare inom utredningsenheten
för barn och unga upplevde kunde påverka deras psykosociala arbetsmiljö. Intervjuer
genomfördes med fem stycken socialsekreterare för att samla in deras upplevelser. Vi anser att
studiens syfte med tillhörande frågeställningar har blivit besvarade utifrån de intervjuer som
genomfördes. Intervjuerna var omfattande och gav oss ett stort empiriskt material. Vi påbörjade
arbetet med studien genom att ta del av tidigare forskning som belyste allvaret i hur situationen
ser ut för socialsekreterare inom utredning för barn och unga. I kombination med vår tidigare
förförståelse uppkom en oro inför studiens kommande resultat. Det mesta som framkom i
tidigare forskning var faktorer som på ett negativt sätt påverkar den psykosociala arbetsmiljön,
vilket på ett sätt bekräftas av de intervjuer som gjordes. Dock blev studiens resultat inte enbart
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av negativ karaktär utan respondenterna berättade även om en hel del positiva upplevelser och
faktorer som bidrog till en psykosocial arbetsmiljö på ett bra sätt.
Genomförandet av sökningar efter upprepningar och liknelser i det insamlade datamaterialet
till de centrala teman med tillhörande sub-teman gick bra. Däremot uppkom vissa svårigheter i
att särskilja vilka teman och sub-teman som ansågs vara positiva respektive negativa. Det
centrala temat kontrollmöjligheter finns under två rubriker med anledning av att det föll in under
både positiva och negativa faktorer. Exempelvis kan självständighet upplevas som en negativ
faktor som skapar stress och oro, men självständighet kan också vara tillfredsställande och en
drivkraft i arbetet och då kan det betraktas som positivt. Detta är något som hela studien präglas
av då det ena inte behöver utesluta det andra. Som tidigare redovisats finns det olika
kombinationer i krav- kontroll- och stödmodellen vilket i studien har gjort det möjligt att
applicera flera kombinationer av hur respondenterna upplever den psykosociala arbetsmiljön.
På så sätt har det återigen bidragit till svårigheter att urskilja vad respondenterna anser är
positiva faktorer respektive negativa faktorer gällande den psykosociala arbetsmiljön.
Under arbetets gång har vi ständigt påmint varandra om att behålla ett objektivt
förhållningssätt för att undvika att våra egna värderingar påverkar studien. Eftersom vi båda
haft erfarenhet av socialsekreteraryrket har det ibland varit svårt att tänka bort hur vi själva
upplevde arbetet och att inte koppla ihop respondenternas svar med vad vi själva tyckte och
tänkte. Samtidigt som det har varit gynnande att vi haft en förståelse och att vi har kunnat sätta
oss in i respondenternas situationer.
Något som vi reflekterat över under studiens gång är att eftersom det finns så mycket tidigare
forskning som pekar på att socialsekreterares psykosociala arbetsmiljö är ansträngd så ställer vi
oss frågan till varför det inte finns ett större intresse hos politiker och regering att förändra
förutsättningarna för socialsekreterarna och på så vis skapa en bättre psykosocial arbetsmiljö
på sikt. Nästan alla respondenter uttryckte att det behöver bli en förändring inom yrket för att
de i längden ska orka arbeta med utredning inom barn och unga. De respondenter som deltog i
studien hade olika lång erfarenhet av att arbeta som utredande socialsekreterare inom barn och
unga. Detta kan ha bidragit till ett varierat resultat utifrån de intervjuer som gjorts, men det kan
också betraktas som en bekräftelse på att det krävs många år i branschen innan en
socialsekreterare till exempel känner sig självständig, effektiv och trygg i att fatta beslut eller i
att hitta strategier till att kunna hantera känslor som kan uppstå i möten med klienter.
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6.3. Styrkor och svagheter med studien
Studien omfattas av en hel del styrkor men också några svagheter. De styrkor som vi anser att
studien har är ett välarbetat avsnitt om den tidigare forskning som finns kring ämnet, samt en
välanpassad teoretisk utgångspunkt för studiens ändamål. Med tanke på att resultatdelen
innehåller många citat från respondenterna så ökar studiens trovärdighet.
En svaghet som vi upplever att studien har är att det enbart är kvinnor som har deltagit i
studien. Socialsekreterare är ett kvinnodominerat yrke vilket kan vara en bidragande orsak till
att vi endast fick tag i kvinnliga respondenter. Vi tycker att det hade varit intressant att
genomföra en liknande studie med manliga respondenter för att se om det finns några likheter
och skillnader i hur de upplever den psykosociala arbetsmiljön. Vi är medvetna om att studien
är begränsad i sin överförbarhet utifrån att det enbart var fem respondenter som deltog. Detta
har att göra med att studien genomförts under en begränsad tid och hade möjligheten för ett
större urval funnits så hade det givit oss ett ännu fylligare resultat. Ett större urval hade även
kunnat skapa en mer generaliserbar bild av socialsekreterarnas psykosociala arbetsmiljö. En
annan svaghet som vi anser bör lyftas är att psykosocial arbetsmiljö är ett begrepp som kan
definieras på många olika sätt. Utifrån att varje person kan ha sin egna definition om vad
psykosocial arbetsmiljö är så bestämde vi oss för att läsa upp en definition inledningsvis i varje
intervju. Detta gjorde vi för att försöka få respondenterna till en samstämmig uppfattning om
begreppet och på så sätt minimera denna svaghet. Men trots att vi valde att definiera begreppet
lika för alla respondenter så finns det en risk att de uppfattade begreppet på olika sätt.
Sammanfattningsvis är studiens syfte uppfyllt och de tillhörande frågeställningarna är
besvarade.

6.4. Slutsatser
Socialsekreterarna upplever i det stora hela att den psykosociala arbetsmiljön är bra men att den
kan bli bättre. Några av de positiva faktorerna som framkommer i studien är det kollegiala
stödet, reflektionstid och handledning. Andra positiva faktorer som respondenterna nämner är
att arbetet är självständigt och att arbetsgivaren har stor tilltro till dem. Studiens frågeställning
om vilka negativa faktorer som påverkar den psykosociala arbetsmiljön är enligt
respondenterna den ständigt höga arbetsbelastningen, orimliga krav i förhållande till resurserna
samt bristande organisatorisk struktur.
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6.5. Avslutande ord och förslag till vidare forskning
Studiens resultat visar att det finns en hel del brister gällande den psykosociala arbetsmiljön
men att respondenterna som deltog överlag ansåg att deras jobb var bra och att de trivdes med
att arbeta som socialsekreterare inom utredningsenheten för barn och unga. Vår förhoppning
med studien och med dess resultat är att kunna sprida deras upplevelser vidare och på så sätt
bidra till att det sker en förändring för socialsekreterarnas psykosociala arbetsmiljö. Efter att ha
gjort denna studie är vår uppfattning att framtida forskning skulle kunna omfatta vilka
förändraringar som socialsekreterare önskar för att den psykosociala arbetsmiljön ska kunna bli
bättre. Vi finner även att det vore intressant för framtida forskning att undersöka området utifrån
ett mer intersektionellt perspektiv, exempelvis hur manliga socialsekreterare ser på den
psykosociala

arbetsmiljön.

Avslutningsvis

anser

vi

att

socialsekreterare

inom

utredningsenheten för barn och unga bör vara en prioriterad grupp och få mer ekonomiska
resurser från politiskt håll. Vi anser även att samtliga socialtjänster i Sverige bör ta del av denna
studie och implementera de förbättringsfaktorer som framkommit.
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Bilaga 1. Etisk egengranskning
Blankett för etisk egengranskning av studentprojekt som involverar människor
Projekttitel: ”Det behöver bli bättre för att vi ska hålla i längden…”
Student/studenter: Jennifer Löfvenmark och Catrin Öberg
Handledare: Irving Palm
1

Kan frivilligheten att delta i studien ifrågasättas, d.v.s.

X

innehåller studien t.ex. barn, personer med nedsatt kognitiv
förmåga, personer med psykiska funktionshinder samt
personer i beroendeställning i förhållande till den som utför
studien (ex. på personer i beroendeställning är patienter och
elever)?
2

Innebär undersökningen att informerat samtycke inte kommer

X

att inhämtas (d.v.s. forskningspersonerna kommer inte att få
full information om undersökningen och/eller möjlighet att
avsäga sig ett deltagande)?
3

Innebär undersökningen någon form av fysiskt ingrepp på

X

forskningspersonerna?
4

Kan undersökningen påverka forskningspersonerna fysiskt

X

eller psykiskt?
5

Används biologiskt material som kan härledas till en levande

X

eller avliden människa (t.ex. blodprov)?
6

Avser du behandla känsliga personuppgifter, som etnicitet,

X

politiska åsikter, religiös eller filosofisk övertygelse,
medlemskap i fackförening, hälsa eller sexualliv?
7

Avser du behandla personuppgifter om lagöverträdelser, som

X

brott, domar i brottmål, straffprocessuella tvångsmedel eller
administrativa frihetsberövanden?
8

Avser du behandla personuppgifter på ett strukturerat sätt,

X

t.ex. i ett register eller en databas? (Observera att även
avkodade och krypterade personuppgifter betraktas som
personuppgifter så länge det finns en kodnyckel).
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Bilaga 2. Informationsbrev
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Bilaga 3. Samtyckesavtal
Skola: Högskolan Dalarna
Program: Socionomprogrammet
Uppsatsnivå: C-uppsats
Ämne: Socialt arbete
Uppsatsskrivare: Catrin Öberg och Jennifer Löfvenmark
Handledare: Irving Palm
Vi vill med denna studie undersöka vilka faktorer som socialsekreterare inom
utredningsenheten för barn och unga upplever kan påverka deras psykosociala arbetsmiljö.
Studien kommer genomföras med kvalitativ metod och vi kommer att använda oss av tidigare
forskning och litteratur inom området samt semistrukturerade intervjuer. Intervjuerna vi gör
kommer att bandas och sedan transkriberas, detta för att kunna analysera materialet. Du som
deltar i vår studie kommer avidentifieras.
Deltagandet i denna studie är frivilligt och du kan när som helst avbryta ditt deltagande. Det
insamlade materialet kommer endast användas i denna studie.
Det bandade materialet och den transkriberade texten kommer endast vara tillgänglig för oss
författare samt vår handledare. Skälet till detta är att säkerhetsställa att intervjupersonerna inte
är fiktiva.
Alla uppgifter hanteras i enlighet med GDPR.
Jag har läst igenom och förstått ovanstående text och samtycker härmed till att delta i denna
studie.
Namn
___________________________________________________________________________
Ort & datum
___________________________________________________________________________
Underskrift
___________________________________________________________________________
Du kommer att vara anonym i studien.
48

Bilaga 4. Intervjuguide
Bakgrundsfrågor:
•

Hur länge har du arbetat som socialsekreterare? Totalt och på denna arbetsplats?

•

Hur många socialsekreterare arbetar på din avdelning?

•

Beskriv hur en vanlig arbetsdag kan se ut för dig.

Den psykosociala arbetsmiljön är ett begrepp som går och definiera på många olika sätt. Kort
beskrivet handlar det om de faktorer på arbetsplatsen som påverkar en individs känslor,
tänkande och psykiska hälsa. Faktorerna kan vara bland annat det sociala stödet av chef och
kollegor, arbetsuppgifter, interna krav på professionen och möjlighet att påverka sitt arbete.
Med andra ord handlar det inte om den fysiska miljön som till exempel ditt skrivbord. Delar du
denna definition av vad psykosocial arbetsmiljö är, eller vad innebär det för dig?
Tema 1
•

Kan du berätta om hur du upplever den psykosociala arbetsmiljön på din arbetsplats?

•

På vilket sätt jobbas det med den psykosociala arbetsmiljön, enligt dig, på arbetsplatsen?

•

Upplever du att ditt privatliv kan påverka din psykosociala arbetsmiljö? Om ja, på vilket
sätt?

•

Upplever du att ditt arbete kan påverka ditt privatliv? Om ja, på vilket sätt?

Tema 2
•

Hur upplever du att dina arbetsuppgifter påverkar din psykosociala arbetsmiljö?

•

Vilka krav upplever du finns på dig? Hur påverkar dessa krav dig och din psykosociala
arbetsmiljö?

•

Hur upplever du din kontroll över ditt arbete? Kan du beskriva om situationer/gånger
som du känner att du har mindre kontroll på dina arbetsuppgifter? Hur påverkar det
dig?

•

Hur upplever du att organisation, chef och kollegor stöttar dig på din arbetsplats?
Önskar du någon annan form av stöd?

Tema 3
•

Vad motiverar dig till att gå till arbetet?
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•

Vilka faktorer är viktiga för dig för att du ska trivas på en arbetsplats? I vilken omfattning
finns dessa faktorer på din arbetsplats idag?

•

På vilket sätt bidrar du till att skapa en god psykosocial arbetsmiljö?

•

Vad upplever du behöver förändras på din arbetsplats för att den psykosociala
arbetsmiljön ska bli bättre?

•

På vilket sätt diskuterar ni den psykosociala arbetsmiljön på din arbetsplats? Önska du
att diskussioner fördes på ett annorlunda sätt? I sådana fall hur?

•

Vill du tillägga något som du anser är viktigt som vi inte frågat om?
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